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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
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
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.835 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.
“DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL NO
MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte
Lei:
Art. 1º. Constituem patrimônio cultural imaterial do Município de Monte Carmelo os bens portadores de referência à identidade, à ação e à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade carmelitana, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, ecológico e científico.
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Parágrafo único. Para a proteção de seu patrimônio cultural imaterial, o Município observará o procedimento administrativo de registro e buscará
articular-se com a comunidade a fim de garantir sua participação plena e efetiva no processo de identificação das práticas que justificam o interesse
público de reconhecimento e conservação.

Art. 2º. O registro é o procedimento administrativo por meio do qual o poder público reconhece, protege e inscreve em livro próprio como patrimônio
cultural bens de natureza imaterial a fim de garantir a continuidade de expressões culturais referentes à memória, à identidade e à formação da
sociedade do Município, para o conhecimento das gerações presentes e futuras.

Art. 3º. O registro dos bens culturais de natureza imaterial dar-se-á:
I – no Livro de Registro dos Saberes, no caso de conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;
II – no Livro de Registro das Celebrações, no caso dos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento
e de outras práticas da vida social;
III – no Livro de Registro das Formas de Expressão, no caso de manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
IV – no Livro de Registro dos Lugares, no caso de mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem
práticas culturais coletivas.
Parágrafo único. Poderão ser criados outros livros de registro, por sugestão do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental,
Artístico, Cultural e Histórico do Município de Monte Carmelo, para a inscrição de bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio
cultural do Município e que não se enquadrem nos livros definidos nos incisos do caput deste artigo.

Art. 4º. A proposta de registro poderá ser feita por membro do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico,
Cultural e Histórico do Município de Monte Carmelo, por órgão ou entidade pública da área de cultura, educação ou turismo ou por qualquer cidadão,
entidade ou associação civil.
Parágrafo único. A proposta de registro a que se refere o caput deste artigo será instruída com documentação técnica que descreva de forma
pormenorizada o bem cultural e justifique sua relevância para a memória, a identidade e a formação da comunidade carmelitana.

Art. 5º. A proposta de registro será encaminhada ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e
Histórico do Município de Monte Carmelo, que determinará a abertura do procedimento administrativo de registro e, após parecer, decidirá sobre
sua aprovação.
§1º. O parecer de que trata o caput deste artigo será publicado no Diário Oficial do Município, para eventuais manifestações sobre o registro, que
deverão ser apresentadas ao Conselho no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação.
§ 2º. No caso de aprovação da proposta, findo o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o parágrafo anterior, a decisão do Conselho será encaminhada
ao Prefeito para homologação por meio de decreto.
§ 3º. Negado o registro, o autor da proposta poderá apresentar recurso da decisão no prazo de 15 (quinze) dias, e o Conselho sobre ele decidirá no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento.

Art. 6º. Homologada pelo prefeito a decisão do Conselho, nos termos do § 2º do art. 5º, o bem será inscrito no livro correspondente, sob a guarda,
em arquivo próprio, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e receberá o título de Patrimônio Cultural Imaterial de Monte Carmelo.

Art. 7º. Os processos de registro serão reavaliados, a cada 10 (dez) anos, pelo Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental,
Artístico, Cultural e Histórico do Município de Monte Carmelo, que decidirá sobre a revalidação do título.
§1º. Em caso de negativa da revalidação, caberá recurso, observado o disposto no § 3º do art. 5º.
§2º. Mantida a negativa de revalidação, será conservado apenas o registo do bem como referência cultural de seu tempo.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Carmelo/MG, 19 de novembro de 2019.
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FABIO JOSE GONÇALVES
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.838 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.

“DISPÕE SOBRE O USO DO BEM PÚBLICO DENOMINADO “ESPAÇO
CULTURAL” NA FORMA QUE ESPECIFICA”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, poderá permitir, ceder ou autorizar o uso do bem
público municipal denominado “Espaço Cultural”, localizado entre a Rua Olegário Maciel e a Avenida Heládio Simões.
§ 1º Os eventos, feiras ou atividades oficiais do Município terão prioridade sobre quaisquer outros eventos particulares.
§ 2º Os eventos, feiras ou atividades beneficentes terão prioridade sobre os demais eventos particulares.
CAPÍTULO II
DA PERMISSÃO DE USO DO ESPAÇO CULTURAL A TÍTULO ONEROSO
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por permissão de uso a título oneroso o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo
qual a Administração Pública facultará a utilização privativa do bem público municipal denominado “Espaço Cultural”, para fins de interesse público
devidamente justificado, mediante justa e prévia retribuição pecuniária ou contraprestação diversa.

Seção I
Da permissão de uso para realização de
feiras, atividades ou eventos mediante justa e prévia retribuição pecuniária
Art. 3º. A permissão de uso mediante justa e prévia retribuição pecuniária será formalizada por meio de Decreto expedido pelo Prefeito Municipal
nas hipóteses em que o particular manifestar interesse na realização de feiras, atividades ou eventos de natureza recreativa, esportiva, cultural,
religiosa ou educacional, mediante a cobrança de ingresso.

Art. 4º. A permissão de uso ficará condicionada à apresentação de requerimento escrito, direcionado à Diretoria de Cultura com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias da data prevista para a realização do evento, feira ou atividade, o qual deverá conter, necessariamente:
I – informações sobre o evento, feira ou atividade a ser realizada;
II – público estimado;
III – interesse em utilizar a área do “Espaço Cultural” de forma total ou parcial, sendo que, nesta última hipótese deverá ser informado o percentual
da área que será objeto da permissão de uso;
IV – justificativa contendo a relevância recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional do evento, feira ou atividade.
§ 1º. Recebido o requerimento, a Diretoria de Cultura terá um prazo de 10 (dez) dias para analisar e elaborar parecer circunstanciado, manifestandose de forma favorável ou contrária ao deferimento e fazendo constar a estimativa do valor, levando em consideração o porte do evento, feira ou
atividade.
§ 3º. O parecer será submetido ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte
Carmelo/MG para ratificação no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
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§ 3º. Após a ratificação, o parecer deverá ser encaminhado à Procuradoria Geral do Município para a expedição do ato normativo competente e
elaboração do termo de permissão de uso, que poderá ser revogado a qualquer tempo por motivo de interesse público.
Art. 5º. Os recursos obtidos deverão ser pagos mediante depósito na conta do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural – FUMPAC,
e o Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG será o responsável
pela deliberação do uso e pelo acompanhamento da execução e de sua administração.

Seção II
Da permissão de uso para realização de feiras,
atividades ou eventos mediante contraprestação diversa
Art. 6º. A permissão de uso será formalizada por meio de Decreto expedido pelo Prefeito Municipal nas hipóteses em que o particular manifestar
interesse na realização de feiras, atividades ou eventos de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, gratuitos e de caráter
beneficente.
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o caput, a permissão de uso do espaço cultural exigirá, como contrapartida do permissionário, a obrigação
de arrecadar de cada cidadão que comparecer, alimentos não perecíveis que deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social
para doação à população carente do Município.

Art. 7º. A análise ficará condicionada à apresentação de requerimento escrito, direcionado à Diretoria de Cultura com antecedência mínima de 30
(trinta) dias da data prevista para a realização do evento, feira ou atividade, o qual deverá conter, necessariamente:
I – informações sobre o evento, feira ou atividade a ser realizada;
II – público estimado;
III – interesse em utilizar a área do “Espaço Cultural” de forma total ou parcial, sendo que, nesta última hipótese deverá ser informado o percentual
da área que será objeto da permissão de uso;
IV – justificativa contendo a relevância do evento, feira ou atividade.
§ 1º. Recebido o requerimento, a Diretoria de Cultura terá um prazo de 10 (dez) dias para analisar e elaborar parecer circunstanciado, manifestandose de forma favorável ou contrária ao deferimento.
§ 3º. O parecer será submetido ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte
Carmelo/MG para ratificação no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
§ 3º. Após a ratificação, o parecer deverá ser encaminhado à Procuradoria Geral do Município para a expedição do ato normativo competente e
elaboração do Termo de Permissão de Uso, que poderá ser revogado a qualquer tempo por motivo de interesse público.

CAPÍTULO III
DA CESSÃO DE USO DO ESPAÇO CULTURAL

Art. 8º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por cessão o ato de colaboração consistente na transferência gratuita da posse do espaço cultural para
outro órgão, integrante ou não do ente público municipal, a fim de que o cessionário o utilize segundo as condições previamente estabelecidas no
termo de cessão.

Art. 9º. O interessado deverá apresentar requerimento escrito à Diretoria de Cultura com antecedência mínima de 16 (dezesseis) dias da data prevista
para a realização da feira, evento ou atividade.
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Parágrafo único. A análise de viabilidade será realizada pela própria Diretoria de Cultura e se restringirá à verificação da disponibilidade ou não do
local na data e horário solicitados.

Art. 10. Autorizada a cessão, a Diretoria de Cultura encaminhará os documentos e demais informações necessárias à Procuradoria Geral do
Município, para a elaboração do respectivo termo de cessão de uso.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO DE USO DO ESPAÇO CULTURAL
Art. 11. Para os efeitos desta Lei, considera-se autorização de uso o ato administrativo unilateral, discricionário, precário e oneroso, pelo qual a
Administração Pública faculta, por meio da expedição de portaria, a utilização privativa do bem público municipal denominado “Espaço Cultural”,
atendendo primordialmente ao interesse privado, mediante justa e prévia retribuição pecuniária.
Parágrafo único. O deferimento ou indeferimento do pedido de autorização de uso será terá como base os critérios de conveniência e oportunidade.

Art. 12. A autorização de uso ficará condicionada à apresentação de requerimento escrito, direcionado à Diretoria de Cultura com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a realização do evento, feira ou atividade, o qual deverá conter, necessariamente:
I – informações sobre o evento, feira ou atividade a ser realizada;
II – público estimado;
III – interesse em utilizar a área do “Espaço Cultural” de forma total ou parcial, sendo que, nesta última hipótese deverá ser informado o percentual
da área que será objeto da autorização de uso;
IV – justificativa demonstrando o interesse em utilizar o bem público de modo privativo para fins de realização do evento, feira ou atividade.
§ 1º. Recebido o requerimento, a Diretoria de Cultura terá um prazo de 10 (dez) dias para analisar e elaborar parecer circunstanciado, manifestandose de forma favorável ou contrária ao deferimento e fazendo constar a estimativa do valor, levando em consideração o porte do evento, feira ou
atividade.
§ 3º. O parecer será submetido ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte
Carmelo/MG para ratificação no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
§ 3º. Após a ratificação, o parecer deverá ser encaminhado à Procuradoria Geral do Município para a expedição do ato normativo competente e
elaboração do termo de autorização de uso, que poderá ser revogado a qualquer tempo por motivo de interesse público.
Art. 13. Os recursos obtidos deverão ser pagos mediante depósito na conta do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural – FUMPAC,
e o Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG será o responsável
pela deliberação do uso e pelo acompanhamento da execução e de sua administração.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14. Aquele que fizer uso do bem público denominado “Espaço Cultural” ficará responsável pela limpeza após a realização do evento, feira ou
atividade e arcará com todos os custos decorrentes de eventuais danos ocasionados durante a cessão, a permissão ou a autorização de uso.
Parágrafo único. O Município não se responsabilizará:
I – pelas obrigações assumidas com a realização do evento, feira ou atividade, as quais são de exclusiva responsabilidade dos organizadores, ficando
o Município isento de qualquer ônus.
II – por eventuais danos pessoais ocasionados durante a realização do evento, feira ou atividade ou em decorrência desses.
III – pela inobservância às normas técnicas e de segurança de caráter obrigatório;
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IV – pelo pagamento de quaisquer tributos incidentes.

Art. 15. A exploração comercial de áreas especiais durante eventos públicos, a exemplo de áreas vips, camarotes, bares temáticos e estandes, ficará
condicionada à emissão de parecer prévio por parte da Diretoria de Cultura.

Art. 16. Fica revogada a Lei Municipal nº 1373, de 09 de maio de 2017.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Carmelo/MG, 19 de novembro de 2019.
FABIO JOSE GONÇALVES
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.839 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019
Institui a Semana de Defesa e Proteção dos Direitos dos Animais
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Defesa e Proteção dos Direitos dos Animais, a ser comemorada na Rede Municipal de Ensino, nas Entidades e
Órgãos Municipais anualmente na semana do dia 04 de outubro, Dia Mundial de Proteção Animal.

Art. 2º - A Semana de Defesa e Proteção dos Direitos dos Animais visa estimular ações educativas, informativas e preventivas relacionadas ao bem
estar animal, especialmente quanto a importância da posse responsável de animais.

Art. 3º - A semana instituída para integrar o Calendário Oficial de Atividades do Município de Monte Carmelo.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 19 de Novembro de 2019
FABIO JOSE GONÇALVES
Presidente

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 136 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.
CONCEDE A COMENDA ZUMBI DOS PALMARES À CORINA AMÉLIA ALVES DA SILVA.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
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Art. 1º - Fica concedido a Comenda Zumbi dos Palmares à Corina Amélia Alves da Silva.
Art. 2º - A Comenda mencionada no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue à
homenageada em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 19 de Novembro de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 137 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.
CONCEDE A COMENDA ZUMBI DOS PALMARES A MARCONDIS BUENO DE SOUZA.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido a Comenda Zumbi dos Palmares a Marcondis Bueno de Souza.
Art. 2º - A Comenda mencionada no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue ao
homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 19 de Novembro de 2019.
FABIO JOSE GONÇALVES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 138 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.
CONCEDE A COMENDA ZUMBI DOS PALMARES A QUELTON JOSÉ DA SILVA.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido a Comenda Zumbi dos Palmares a Quelton José da Silva.
Art. 2º - A Comenda mencionada no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue ao
homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 19 de Novembro de 2019.
FABIO JOSE GONÇALVES
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 139 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.
CONCEDE A COMENDA ZUMBI DOS PALMARES A MARIA CÂNDIDA ALVES.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido a Comenda Zumbi dos Palmares a Maria Cândida Alves.
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Art. 2º - A Comenda mencionada no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue a
homenageada em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 19 de Novembro de 2019.
FABIO JOSE GONÇALVES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 140 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.
CONCEDE A COMENDA ZUMBI DOS PALMARES A JAYME FERREIRA LISBOA.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido a Comenda Zumbi dos Palmares a Jayme Ferreira Lisboa.
Art. 2º - A Comenda mencionada no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue ao
homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 19 de Novembro de 2019.
FABIO JOSE GONÇALVES
Presidente

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 34ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos doze dias do mês de Novembro do ano de dois
mil e dezenove, às 17:00 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 todos presentes. Foi feito a leitura da
ata da reunião anterior, que foi aprovada. Foram lidas as correspondências recebidas pela Casa. Deu-se início a Audiência Pública para explanação
da LOA - Lei Orçamentária Anual 2020, abriu-se a oportunidade para que o Sr. Daniel Ramos Vieira e a Sra. Ana Paula Pereira, servidores da
Prefeitura Municipal fizessem uso da palavra para explanação da mesma. Segundo o servidor Daniel, a LOA foi elaborada com a ajuda de uma
Comissão, explicando sobre as dotações e como seriam utilizadas, tomando por base tudo aquilo já definido anteriormente na LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias, votada na Câmara Municipal, levantando o orçamento para 2020 do valor de R$ 166.504.000,00, com um crescimento de 4% em
relação ao orçamento de 2019, sendo que para a formação do orçamento primeiro preveem as receitas e depois fixam-se as despesas dentro dos
limites legais. Afirmou ainda que todas as emendas apresentadas pelos vereadores quando da votação da LDO e que foram sancionadas pelo prefeito,
foram incorporadas no orçamento. Falou ainda das despesas do governo de Minas Gerais e do saldo que se encontra em caixa da Prefeitura Municipal,
prevendo ainda o recebimento de convênios. O vereador Glacir Dall Agnol usou a palavra e questionou se há a possibilidade de confecção de emenda
para colocar rede de esgoto na Comunidade de Celso Bueno, sendo corroborado tal pedido pelo vereador Amir Campos Ferreira. Sendo respondido
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pela servidora Ana Paula que para haver a emenda tem que ser analisado no orçamento se há recursos para tal feito. Não havendo mais dúvidas, o
presidente encerrou a audiência agradecendo aos servidores presentes. Após usou a palavra o Sr. Renato Silva, analista do SEBRAE, para explanar
sobre os Projetos de Lei nº 3.836/2019 e 3.837/2019, que estão na Casa para serem votados, afirmando que através de reuniões analisaram
possibilidades de evolução para as instituições e empresas da localidade, sendo papel do SEBRAE ensinarem as pessoas a trabalharem com
integração e foco no desenvolvimento, para proporcionar o desenvolvimento local, desenvolvendo um plano estratégico de trabalho que englobaram
12 municípios. O SEBRAE vem desenvolvendo ainda no Município de Monte Carmelo, trabalhos na área da educação, escolas municipais, estaduais
e universidades. O desenvolvimento social não depende somente das autoridades mas de toda a sociedade. Sobre os projetos, falou da sala mineira
do empreendedor, que é uma parceria entre SEBRAE, JUCEMG e Prefeitura Municipal, que apresenta como grande instrumento de arrecadação,
pois fomenta a atividade empreendedora, antes havia no Município o Minas Fácil, que hoje ganhará nova roupagem, servirá para integrar os processos
e desburocratizar o empreendedorismo, integrando os tramites em um só local e facilitando a vida dos empreendedores do local, havendo cursos e
consultoria do SEBRAE. Não haverá oneração dos cofres públicos, pois os servidores capacitados para desenvolverem esse trabalho serão os próprios
da Prefeitura Municipal, onde será utilizada uma sala com materiais de escritório da mesma. Falou ainda da importância de uma comissão criada
dentro da Câmara para que funcione de forma permanente a integrar e discutir os assuntos das Micro e Pequenas Empresas, parabenizando o
presidente Fábio por essa iniciativa de criar tal comissão. Aberto às perguntas, o presidente Fábio perguntou se há algum Município na região que
já tenha implantado esse sistema de parceria, sendo respondido que Monte Carmelo será o primeiro, mas que há mais de trezentas "Sala Mineira do
Empreendedor" espalhadas por todo Estado de Minas Gerais. O vereador Carlos também solicitou exemplos desses Municípios que já utilizam o
sistema, solicitando que falasse ainda do Programa Líder. O Sr. Renato, disse que poderia citar Monte Carmelo como exemplo de referência de
desdobramento desse Programa, onde não há nenhum custo por parte dos participantes ou mesmo da Prefeitura Municipal, sendo de grande valia
para o desenvolvimento da região, fazendo com que o capital empreendedor fique dentro do Município. Encerrado a explanação, o presidente
agradeceu ao analista do SEBRAE pela presença. Foi lido o Projeto de Lei nº 3.836/2019, de autoria do Poder Executivo, o qual "Autoriza o
Município de Monte Carmelo a celebrar Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica nº 0465/2017, firmado entre o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE-MG e a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG", sendo lido ainda o
parecer jurídico e parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, colocado em votação, o mesmo foi aprovado em primeiro e
segundo turno por unanimidade. Foi lido ainda o Projeto de Lei nº 3.837/2019, também de autoria do Poder Executivo, o qual "Autoriza o Município
de Monte Carmelo a celebrar Termo de Adesão ao Convênio firmado em 07 de julho de 2011 entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
e a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, objetivando a integração dos cadastros, objetivando a integração dos cadastros e o
intercâmbio de informações entre o Cadastro Sincronizado Nacional - CADSING e o Sistema Aplicativo de Integração Estadual", foram lidos ainda,
os pareceres jurídico e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, colocado em votação o mesmo foi aprovado em primeiro e segundo turno por
unanimidade. Passou-se a leitura do Projeto de Resolução nº 071/2019, de autoria da Mesa Diretora, o qual "Altera o parágrafo único do art. 49 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Carmelo", parecer jurídico e parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação,
fez uso da palavra o presidente Fábio, para explanar sobre a importância da criação dessa Comissão Permanente da Micro e Pequena Empresa,
solicitando o voto dos colegas, colocado em votação o projeto foi aprovado em primeiro e segundo turnos por unanimidade. Requerimento nº
93/2019, de autoria do vereador Glacir Dall Agol - Tire, o qual foi lido e colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O presidente pediu
ainda que constasse em ata a solicitação a ele dirigida, através do Ofício nº 377/2019 do vereador Damiron, solicitando audiência pública para
discutirem sobre os problemas da população com o DMAE, sendo respondido pelo presidente que aguarda retorno de data com os responsáveis pelo
DMAE e do membro do Ministério Público. 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 12 de Novembro de 2019.

2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
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EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
TELEFONE:(34)3842-1100 - RAMAL 28
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