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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
EM BRANCO
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI 3.829 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.
“INSTITUI E DISCIPLINA O PROGRAMA DE CONCESSÃO DE MATERIAL
ESCOLAR, UNIFORMES, PASTAS E MOCHILAS, DENOMINADO ‘ESCOLA PARA
TODOS’ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o programa de concessão de material escolar, uniformes, pastas e mochilas para os estudantes do ensino regular de
competência do município denominado ‘Escola para todos’.
Art. 2º. O programa tem por finalidades:
I.
Promover a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II.
Assegurar condições de segurança nas escolas com a identificação dos alunos;
III.
Prestar assistência material a quem dela necessite;
IV.
Amenizar a vulnerabilidade social e combater a situação de risco social da população do município;
V.
Buscar parcerias no setor privado para promover a educação para todos.
Art. 3º. São beneficiários desta Lei todos os alunos matriculados na rede de ensino regular da rede municipal de ensino, observadas as disposições
desta Lei, contemplando:
I.
O ensino infantil;
II.
O ensino fundamental;
III.
O ensino especial;
IV.
O ensino para jovens e adultos.
Art. 4º. Os benefícios oferecidos aos alunos pelo Município em conformidade com esta Lei são os seguintes:
I.
Pasta escolar;
II.
Mochila escolar;
III.
Uniforme escolar;
IV.
Material escolar.
§ 1º. Serão concedidos 2 (duas) trocas de uniformes escolares por aluno, podendo ser:
I.
Conjunto de calça e camiseta; ou
II.
Conjunto de bermuda e camiseta; ou
III.
Conjunto de saia e camiseta.
§ 2º. Será passada uma lista prévia aos alunos ou aos seus representantes legais para definir o tamanho (pequeno, médio, grande ou extragrande)
para os conjuntos listados no parágrafo anterior e qual o conjunto o aluno quer receber.
§ 3º. O Município deverá fixar o padrão a ser adotado para o uniforme escolar, observado as seguintes características, entre outras:
I.
Cores;
II.
Modelo;
III.
Desenho detalhado na parte superior (camisa) e inferior (saia, bermuda ou calça) que compõem o uniforme;
IV.
Tamanhos adequados às faixas etárias e tipos físicos;
V.
Conforto;
VI.
Durabilidade;
VII.
Adaptação às condições climáticas;
VIII.
Número mínimo de peças que compõem o uniforme escolar;
IX.
Normas e procedimentos para tecidos, modelagem e costura.
§4º. As escolas municipais deverão adotar o uniforme patronizado pela Secretaria Municipal de Educação e exigir seu uso diário.
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§5º. O aluno sem uniforme, com a devida justificativa dos pais ou responsáveis, poderá assistir normalmente às aulas, por período de tempo
determinado, não podendo ser submetido a qualquer constrangimento em decorrência do fato.
§6º. Poderão ser adotados uniformes diferenciados para os diversos níveis de ensino, devendo, entretanto, serem preservadas as cores
regulamentadas.
§7º. Os demais itens constantes nesse artigo serão normatizados/padronizados pela Secretaria Municipal de Educação, observadas as disposições
constantes no parágrafo anterior, no que couber.
§8º. O aluno receberá uma pasta escolar ou uma mochila escolar conforme a etapa/fase de ensino que estiver cursando.
§9º. O material escolar é composto de:
I.
Caderno brochurão com pauta – 200 folhas;
II.
Caderno brochurão sem pauta – 200 folhas;
III.
Lápis de escrever;
IV.
Caneta esferográfica;
V.
Borracha branca;
VI.
Régua de 30 cm;
VII.
Apontador;
VIII.
Massinha de modelar;
IX.
Gizão de cera;
X.
Cola branca;
XI.
Tinta guache;
XII.
Caixa de lápis de cor com 12 unidades;
XIII.
Pincel de cerdas sintéticas para pintura.
§10º. Os itens constantes no parágrafo anterior serão direcionados aos alunos, conforme o nível de ensino que estiverem cursando.
§11º. Os itens constantes no caput desse artigo serão distribuídos anualmente aos alunos, preferencialmente no início do ano letivo. Poderá haver
reposição de material escolar e de uniformes ao longo do ano.
Art. 5°. Nos benefícios distribuídos aos alunos é proibida a inserção de qualquer tipo de propaganda, inclusive as de cunho político partidário.
Art. 6º. Fica estabelecido que o Colegiado Escolar de cada unidade de ensino ficará responsável pelas providências relativas à consecução dos
objetivos desta Lei.
Parágrafo único. Na inexistência do Colegiado escolar, as atribuições passam para a Direção da Escola.
Art. 7º. O servidor ou agente público que vier a concorrer para a concessão ilícita de benefícios previsto nesta Lei responderá civil e criminalmente
pelo delito, independentemente de instauração de inquérito administrativo.
Art. 8º. Todo aquele que indevidamente for beneficiado pelo programa de atendimento disciplinado pela presente Lei, ficará obrigado a reparar o
dano, na esfera civil, além de suportar processo criminal a ser instaurado perante a autoridade competente.
Art. 9º. A Secretaria Municipal de Educação manterá sistema de fiscalização quanto à efetiva destinação dos benefícios entregues aos alunos por
meio do presente programa, a fim de evitar desvio de finalidade ou transferência a terceiros que não preencham os requisitos de atendimento.
Art. 10. A quantidade para cada tipo de benefício a distribuir, em atendimento a esta Lei, dependerá das disponibilidades financeiras e orçamentárias
do Município.
Art. 11. O órgão gestor da Política da Educação do Município deverá encaminhar relatório dos benefícios concedidos, anualmente, ao Conselho
Municipal de Educação.
Art. 12. Para fazer face às despesas decorrentes desta Lei serão consignadas, anualmente, dotações orçamentárias específicas.
Art. 13. Esta Lei será regulamentada por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo do Munícipio.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 24 de setembro de 2019
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SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
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1.16 – ATA DAS REUNIÕES
Ata da 27ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos dezessete dias do mês de Setembro do ano de
dois mil e dezenove, às 17:15 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, estando ausente somente o vereador Glacir
Dall Agnol-Tire. Foi feito a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada. Não havendo nenhum inscrito para o grande Expediente, passou-se
para a Ordem do Dia, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 3.828/2019, do Poder Executivo que "Autoriza o Município de Monte Carmelo
a celebrar Termo de Adesão com a Boehringer Ingelheim do Brasil". Falou sobre o projeto o vereador Carlos Alexandre Cunha, falando como
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conhecedor da área da saúde, explicando sobre o exame de espirometria, objeto do presente projeto de lei, afirmando ser favorável ao projeto tendo
em vista sua importância para o Município de Monte Carmelo. Também usou a palavra o vereador José Eurípedes, citando os pedidos e requerimentos
que já foram enviados ao Executivo para melhorias na área da saúde, sendo grande a demanda de pacientes que esperam por esse exame, sendo
favorável ao projeto. Por fim, usou a palavra o presidente Fábio, falando da importância do Município em firmar convênios e fazer parcerias com
instituições para melhorias na área da saúde. Colocado em discussão o projeto foi aprovado em 1º e 2º turnos, por unanimidade. Projeto de Decreto
Legislativo nº 135/2019, que concede o Título de Cidadão Carmelitano ao Sr. Elvis Alexandre Garcia de Oliveira, de autoria do vereador Edmilson
de Oliveira. O autor do projeto falou sobre o mesmo, afirmando ser de grande honra homenagear esse amigo, devido suas obras sociais às famílias
carmelitanas. Também falou o vereador Carlos, falando sobre o Pastor Elvis, de sua preocupação com as pessoas não somente em obras sociais, mas
também da moralidade em que conduz a igreja em que Elvis é pastor, parabenizando a iniciativa do vereador Edmilson. O vereador Fábio falou
sobre o homenageado, do trabalho sério que desenvolve para o Município de Monte Carmelo, ofertando cestas básicas às pessoas carentes bem como
apoio espiritual. Colocado em votação o projeto foi aprovado em único turno, por unanimidade. Foi lido Requerimento nº 80/2019, de autoria do
vereador Amir Campos Ferreira - Batata, o qual foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 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 17 de Setembro de 2019.

Ata da 2ª Reunião Solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos dezessete dias do mês de Setembro do ano de dois
mil e dezenove, às 19 horas, no Anfiteatro da Unifucamp, estavam presentes os Vereadores Amir Campos Ferreira, Carlos Alexandre Cunha,
Damiron de Sousa Oliveira, Edmilson de Oliveira, Edson Montes Mundim, José Eurípedes Machado, Sidicley de Souza Peres, sob a presidência do
vereador Fábio José Gonçalves, e estando ausente por motivo de viagem o Vereador Glacir Dall Agnol, para a reunião solene de entrega da Moção
de Aplauso nº 004/2019. Prosseguindo foi convidado para compor a Mesa Diretora o Presidente da Câmara Municipal Fábio José Gonçalves, o
Vice-Presidente Edson Montes Mundim, Vereador e Secretário Amir Campos Ferreira e os demais Vereadores presentes, a Juíza de Direito Dra.
Tainá Silveira Cruvinel, o Vice-Prefeito Paulo Rodrigues Rocha, o Constrolador Geral do Município Adalberto Nascimento, o Diretor da Escola
Estadual Gregoriano Canedo Cristiano Soares, os alunos Helen Ayumi Gomes de Melo Harada e Ricardo Yohio Akabossi, o Secretário de
Planejamento Professor Guilherme Marcos Ghelli e sua esposa Kelma Mendonça Ghelli. Após o Hino Nacional e leitura do texto bíblico, o mestre
de cerimônia passou a palavra ao Presidente da Câmara que deu a abertura da Sessão Solene. Prosseguindo foi agradecido a presença dos meios de
comunicação televisiva, escrita e falada e também a todos os presentes. Foi lido a Moção de Aplauso nº 004/2019 de 13 de fevereiro de 2019, que
concede Moção de Aplauso à Escola Estadual Gregoriano Canedo, extensivamente aos Diretores, professores e alunos premiados na OBMEP –
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, de autoria do Vereador Carlos Alexandre Cunha. Foram chamados de forma nominal
alfabética cada um dos alunos vencedores da OBMEP para receberem a homenagem. Após também receberam a homenagem os professores
Alexandre Almeida Duarte, José Júnior de Souza, Maria Elizia de Santana Ondei, Neide Maria de Oliveira, Rui de Sousa Borges e os diretores e
vice-diretores Cristiano Soares de Souza, Emerson Fildra Pereira, Orlei Junior e Rodrigo Márcio de Oliveira. Passando-se aos discursos foi dado a
palavra ao vereador Edmilson de Oliveira que parabenizou os homenageados, os quais se esforçaram para serem filhos e alunos exemplares, bem
como os pais e professores que são educadores e formadores de profissioanais. Também usou a palavra o vereador José Eurípedes, que parabenizou
a todos os homenageados e ao Diretor Cristiano, afirmando não ser a matemática uma matéria fácil. Passado ao Vice-Prefeito o Sr. Paulo Rodrigues
Rocha, cumprimentou a todos os presentes e parabenizou o autor da Moção de Aplauso, os professores e alunos da Escola Estadual Gregoriano
Canedo, tendo sido aluno dessa Escola que tanto faz a diferença no Município de Monte Carmelo, solicitando uma salma de palmas aos pais que são
merecedores pela educação dos filhos. Na sequência usou a palavra o Secretário Municipal Guilherme Ghelli, que cumprimentou a todos os presentes
afirmando que teve o privilégio de ser aluno do Estadual, Escola que fez diferença enorme em sua vida, parabenizando os alunos homenageados,
professores, diretores e pais, os quais levam longe o nome de Monte Carmelo. Também usou a palavra a Juíza de Direito Dra. Tainá Silveira
Cruvinel, que cumprimentou a todos os presentes na pessoa das professoras, afirmando que estudou até os quatorze anos em escola pública na cidade
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de Coromandel, sendo a educação de nossa região diferenciada, parabenizando ainda os professores que fazem um exelente trabalho, mesmo diante
de tantas dificuldades que passam, também parabenizou os pais e alunos homenageados, que essa homenagem sirva de incentivo para evolução de
cada um. Passado a palavra ao autor da Moção de Aplauso vereador Carlos Alexandre Cunha, o qual cumprimentou a todos os presentes, falando
que a primeira palavra que vem em sua mente é gratidão, sentimento atribuido aqueles que foram seus professores e que tanto lhe ensinou, sendo
essa Moção uma singela homenagem para o reconhecimento da educação de nossa cidade, parabenizando os alunos e pais. O presidente Fábio
também usou a palavra e disse ser grande a emoção de ver uma homenagem à Escola Estadual Gregoriano Canedo, na qual estudou durante sete
anos e que contribuiu não somente para a sua formação profissional mas também de seu carater, sendo que tais conquistas enchem todos de orgulho
e enaltece nossa cidade. A aluna Helen falou em nome de todos os alunos homenageados, agradecendo a Deus, ao autor da homenagem, a todas as
pessoas presentes, aos diretores, professores e pais que apoiam e fazem a diferença em suas vidas, parabenizando a todos os colegas que receberam
a homenagem. Para encerrar os discursos falou o Diretor da Escola, Sr. Cristiano Soares, que agradeceu a Unifucamp por ceder o espaço, agradeceu
ainda a todos os vereadores, principalmente ao Carlos que é o autor da homenagem, aos ex-diretores, aos pais e aos professores, afirmando que ama
ser professor e que essa homenagem serve de incentivo para continuarem buscando sempre o melhor. Nada mais havendo a tratar e cumprida a
finalidade da reunião, voltando a palavra ao Presidente da Casa o mesmo encerrou a reunião. Eu, Amir Campos Ferreira, Secretário, lavrei a presente
ata em 17 de Setembro de 2019.
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