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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal e dos artigos 171 e 172 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Carmelo, fica
CONVOCADO V.Exª para a Sessão Extraordinária, a se realizar no dia 22 de agosto de 2019, às 17:00 horas na Câmara Municipal de Monte
Carmelo, com a seguinte ordem do dia:

Projeto

Nº

Projeto de Lei

3.814/2019

Ementa
Altera a lei 321 de 27 de abril de 2001 alterada pela lei 1134 de
19 de dezembro de 2013 e dá outras providências

Autor

Início da
Tramitação

Executivo

09/08/2019

Executivo

09/08/2019

Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos
Projeto de Lei

3.816/2019

servidores da área da educação do município de Monte Carmelo
e dá outras providências.

Monte Carmelo, 21 de agosto de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente da Câmara

1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
EM BRANCO
1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
R E Q U E R I M E N T O Nº 73/2019, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal cópia do termo administrativo de cessão de uso (ou outro instrumento legal
com a respectiva justificativa) na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE para a empresa Patense de dois contêineres, que utilizam até mesmo a
energia elétrica do local. O requerimento se justifica, tendo em vista que, em recente visita a ETE no Bairro Jardim Américo, constatei a instalação
destes contêineres de uma empresa particular, situação que não foi explicada por nenhum servidor. Sendo assim solicito os devidos esclarecimentos
desta administração.
Monte Carmelo, 21 de Agosto de 2019.
DAMIRON DE SOUSA OLIVEIRA – CB. SOUSA

R E Q U E R I M E N T O Nº 74/2019, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.
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O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal cópia do termo administrativo de cessão de uso (ou outro instrumento legal
com a respectiva justificativa) para a construção de um reservatório da empresa de adubos líquidos no terreno do DMAE na comunidade de Celso
Bueno. O requerimento se justifica, tendo em vista que, vários moradores da comunidade têm nos procurado, manifestando a preocupação com esta
obra e de eventuais problemas para sua saúde.
Monte Carmelo, 21 de Agosto de 2019.
DAMIRON DE SOUSA OLIVEIRA – CB. SOUSA

R E Q U E R I M E N T O Nº 75/2016, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal informações se existe no âmbito do poder executivo municipal, a ocorrência
de “desvio de função” de servidores efetivos nas atribuições de seus cargos conforme prescreve a lei. O requerimento se justifica, tendo em vista,
diversas denúncias de servidores sobre a ocorrência de perseguições políticas e de assédio moral no serviço público municipal solicito
esclarecimentos. O artigo 37 da Constituição Federal de 1988, prescreve os princípios norteadores da administração pública, tanto para
administradores públicos, servidores e mesmo particulares.
Monte Carmelo, 21 de Agosto de 2019.
DAMIRON DE SOUSA OLIVEIRA – CB. SOUSA

R E Q U E R I M E N T O Nº 76/2019, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal informações sobre a existência de uma lista de espera para consulta com
os médicos especialistas do município. Caso afirmativo, favor enviar cópia desta lista. Qual o ato administrativo que disciplina a realização de
consultas e exames médicos, organizada pela secretaria municipal de saúde? Qual a quantidade de consultas e exames realizados por especialidade
médica, mensalmente? O requerimento se justifica, tendo em vista que, tenho recebido diversas denúncias de que o cidadão carmelitano somente
consegue marcar consultas e exames médicos que estão paradas na Secretaria Municipal de Saúde, após procurarem o Sr. Paulo Rodrigues Rocha,
vice-prefeito e Secretário Municipal de Fazenda e Saúde, no evento denominado “Prefeitura no Bairro”. Lembrando que o sistema único de saúde é
balizado pelos princípios administrativos de equidade, justiça de todos os cidadãos e que principalmente a Administração Pública deve ser regida
pela impessoalidade e transparência. Solicito ainda, esclarecimentos sobre essas eventuais condutas, as quais contrariam as leis e configuram abuso
do poder político e econômico.
Monte Carmelo, 21 de Agosto de 2019.
DAMIRON DE SOUSA OLIVEIRA – CB. SOUSA

1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 039/2019, DE 20 DE AGOSTO DE 2019.
O vereador que a esta subscreve, requer que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE APLAUSO à IGREJA
PRESBITERIANA DO BRASIL, pelos seus 160 anos no Brasil e 132 anos em Monte Carmelo.
Que o teor desta seja encaminhado à Igreja Presbiteriana do Brasil, dando conhecimento a todos desta importantíssima instituição religiosa, do
aplauso por parte dos membros desta Casa Legislativa pelo trabalho que desenvolvem, tanto na área religiosa como na área social, e especialmente
pela comemoração de 132 anos em nosso município.
Monte Carmelo, 20 de Agosto de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Vereador

1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
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1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
Ata da 22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois
mil e dezenove, às 17:30 horas, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador Fábio José Gonçalves, para reunião ordinária. Após a
execução do Hino Nacional Brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feito a chamada dos vereadores e estando todos presentes foi feito a dispensa da
leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada, passando-se às correspondências recebidas pela Casa. No grande Expediente, usou a tribuna o
Vice-Prefeito e Secretário da Saúde e Fazenda, Paulo Rocha, que falou do reconhecimento ao trabalho do Legislativo, parabenizou a todos os
vereadores e colegas de trabalho. Falou a respeito do Projeto de Saúde Municipal que tem o objetivo dar uma saúde de qualidade no municipio de
Monte Carmelo. Falou que a partir de 2017 encontrou alguns problemas ao assumir a pasta de saúde, pois além de Monte Carmelo, tem de olhar
pelos municipio que fizeram pactuação com a saúde em Monte Carmelo. Falou que um dos grandes feitos da Administração foi o pagamento de
médico por produção, e paga R$43,00 por consulta a qualquer médico especialista e que tem hoje 16 médicos especialistas atendendo em Monte
Carmelo. Falou a respeito de um TAC com os dois prestadores de trabalho de saúde de Monte Carmelo, Hospital Santa Terezinha e Hospital Virgilio
Rosa que deverão ter novos contratos para prestação de um melhor serviço e também com a APAE de Monte Carmelo. Disse que hoje tem 11 PSF
e ao todo são 14 locais de Atendimento médico no Municipio. Disse que a maior dificuldade na saúde hoje é a fila de espera para cirurgias eletivas,
com um fila de mais de 500 pessoas na espera em várias áreas de saúde. Falou ainda o Sr. Shirlan José Mendes, Chefe do Pronto Socorro, sobre a
saúde do município, falou inclusive a respeito do TAC da Saúde, que tem desde 2013, que em nada atende o município de Monte Carmelo, e que
custa ao município mais de 170 mil reais por mês. Disse que ele e o Dr. Ricardo foram várias vezes ao Ministério Público para tentar resolver esse
problema e parece que agora vai resolver. Disse que o Hospital Municipal está pronto e agora falta colocar para funcionar, falta comprar muitos
equipamentos, falta recursos para manutenção. Disse que o TAC que foi feito é tão mal feito que da forma que estava, não tinha nem jeito de cobrar
dos prestadores de serviços, mas que em breve Monte Carmelo vai ter um hospital de verdade, com UTI com 8 leitos e um moderno Bloco Cirúrgico,
entre outros serviços. Falou também o Dr. Ricardo, médico do Pronto Socorro, que disse que está no Pronto Socorro a quase 4 anos e que a melhoria
nesse prazo foi muita, hoje melhorou exames, procedimento, encaminhamento de pacientes graves para outras cidades. Que agora vai melhorar
muito porque vão ser abertas as UTIs e que 90% dos problemas dos pacientes vão ser resolvidos aqui. Disse que trabalhar na saúde não é fácil porque
exige muita dedicação e o Paulo e sua equipe estão de parabéns. Falaram também sobre o assunto os vereadores Fábio José Gonçalves; Carlos
Alexandre Cunha; Amir Campos Ferreira-Batata; José Eurípedes Machado; Edson Montes Mundim; Edmilson de Oliveira, todos elogiando e
parabenizando ao Secretário de Saúde e a todos que trabalham na área da saúde pública. Paulo Rocha falou também da Judicialização da saúde que
já chegou a gastar R$1.800,000,00 e hoje o gasto geralmente é zero. Continuando, foi entregue a Moção de Aplauso nº 029/2019, ao atleta Gilberto
Pedro de Souza, de autoria do vereador Edmilson de Oliveira e também a Moção de Aplauso nº 030/2019, também do vereador Edmilson de Oliveira.
A Moção foi entregue pelos vereadores Fábio José Gonçalves e Edmilson de Oliveira. Foi entregue ainda o Título de Cidadão Carmelitano ao Sr.
Pastor Cássio Martins de Souza, de autoria do vereador Edmilson de Oliveira. O título foi entregue ao homenageado pelos vereadores Edmilson de
Oliveira e Fábio José Gonçalves. Usou a tribuna o homenageado Gilberto Pedro de Souza, que agradeceu ao Edmilson pela iniciativa da homenagem
e aos demais vereadores e que vai continuar correndo para incentivar a outras pessoas. Em seguida falou o Atleta Juvenal Teodoro de Nunes, que
agradeceu ao Edmilson e aos demais vereadores, agradeceu ao DMAE, onde trabalha há 34 anos e aos corredores presentes, dizendo que quando
começou a correr era só ele e o Gilberto e hoje são mais de 40 corredores. Falou também o Pastor Cássio Martins de Souza, que agradeceu a todos
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pela homenagem em especial ao vereador Edmilson de Oliveira. Falou também o vereador Carlos Alexandre Cunha, que elogiou o trabalho do
vereador Edmilson de Oliveira por ter escolhido essas pessoas para receber as homenagens. Falou sobre o trabalho do Pastor Cássio, um trabalho do
bem; falou sobre os corredores Juvenal e Gilberto dizendo que são ídolos em Monte Carmelo. Usou a tribuna o vereador Edmilson de Oliveira, autor
da homenagem, falando que os dois homenageados que espelharam e o incentivaram a correr também e hoje e um dos corredores de Monte Carmelo.
Falou também do Pastor Cássio, pastor da Casa da Benção, que ele conheceu há 8 anos e foi resgatado para a vida, pois vivia perdido em atividades
não louváveis até então. Usou a palavra então o Presidente Fábio José Gonçalves, que parabenizou ao vereador Edmilson de Oliveira que concedeu
as homenagens ao Pastor Cássio, Juvenal e Gilberto. Passou-se então à Ordem do Dia, com o uso da Tribuna pelo Advogado do Sindicato dos
servidores públicos de Monte Carmelo, Huender Franco Dias e Maria Alice, Presidente do Sindicato dos servidores públicos de Monte Carmelo.
Huender falou que apresentaram algumas sugestões de emendas para serem analisadas pelos vereadores, disse que em reunião com a Secretária de
Educação conseguiram mudar alguma coisa em benefício das monitoras de creches. Agradeceu a concessão do prazo para falar aos vereadores.
Projeto de Lei Complementar nº 3.783/2019, do Poder Executivo, que Institui o Plano de Mobilidade Urbana de Monte Carmelo e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 3.808/2019, do Poder Executivo, que altera a Lei 1.122 de 20 de novembro de 2013 e dá outras providências. Projeto
de Lei nº 3.809/2019, do Poder Executivo, que Autoriza o Municipio de Monte Carmelo a proceder a revogação de doação mediante escritura pública
de área recebida com destinação especifica e dá outras providências. Projeto de Lei nº 3.814/2019, do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 321 de
27 de Abril de 2001, alterada pela Lei 1.134 de 19 de dezembro de 2013 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 3.816/2019, do Poder Executivo,
que dispõe sobre o plano de cargo, carreiras e vencimentos dos servidores da área da educação do município de Monte Carmelo e dá outras
providências e Projeto de Decreto Legislativo nº 132/2019, do vereador Fábio José Gonçalves que institui a Comenda Zumbi dos Palmares e dá
outras providências deram entrada e continuam na casa para dar pareceres. Projeto de Lei nº 3.815/2019, do Poder Executivo, que institui o plano
de cargo, carreira e vencimento dos procuradores municipais da prefeitura de Monte Carmelo e dá outras providências. Na oportunidade falou a
respeito do projeto o advogado Dr. Guilherme e a Dra. Renata, que falaram sobre o projeto de lei, e disse que o projeto é um grande anseio dos
profissionais do Direito no município. Disse que o projeto não atende 100%, mas que o projeto é aceitável da maneira que está redigido. Falaram
também o vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que perguntou aos advogados presentes se atendia o projeto aos seus anseios. Falou ainda o
vereador Carlos Alexandre Cunha, que elogiou os profissionais do jurídico do município. Falou ainda o vereador Damiron de Souza Oliveira, que
perguntou sobre processos da Prefeitura, se tem algum que fazem ou tem outros advogados de fora, e sobre valores recebidos pelos mesmos. Falou
ainda o Presidente Fábio José Gonçalves sobre o projeto. Colocado o ´projeto em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade em
1º e 2º turnos. Projeto de Lei nº 3.817/2019, do Poder Executivo, que altera dispositivos na lei 597 de 28/11/2005; Lei 1.164 de 31/03/2014; Lei
1.315 de 29/06/2016 e Lei 1.529 de 08/05/2019, que dispõem sobre as carreiras e vencimentos do grupo de atividades de gestão, planejamento,
contabilidade, tesouraria e auditoria e dá outras providências. Falaram sobre o projeto os vereadores Amir Campos Ferreira-Batata, Carlos Alexandre
Cunha e José Eurípedes Machado. Colocado em discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto de Lei nº
3.818/2019, do Poder Executivo, que autoriza o município de Monte Carmelo a celebrar convênio com o tribunal de justiça do estado de Minas
Gerais para a cessão de estagiários mediante a concessão de bolsas de estagiários aos estudantes de cursos regulares da área jurídica, na forma que
especifica. Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade. Projeto de Lei nº 3.819/2019, do Poder
Executivo, que autoriza o município de Monte Carmelo a celebrar convênio com o Instituto de Administração & Gestão Educacional Ltda,
mantenedor do Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC e dá outras providências. Falaram sobre o projeto os vereadores
Amir Campos Ferreira-Batata, Carlos Alexandre Cunha, José Eurípedes Machado e Fábio José Gonçalves. Requerimentos nºs 70/2019; 71/2019 e
72/2019, do vereador Damiron de Sousa Oliveira, aprovados por maioria, (7x1), votando contra o vereador Carlos Alexandre Cunha. Moção de
Pesar nº36/2019, em razão do falecimento de Nelza de Freitas do Amaral, aprovada. Moção de Pesar nº37/2019, em razão do falecimento de Newton
Joaquim Vieira, aprovada. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
mesma. Eu, Amir Campos Ferreira-Batata, Secretário, lavrei a presente ata em 13 de agosto de 2019.
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