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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 Nº 4.042 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pais
e Amigos dos Excepcionais – APAE de Monte Carmelo, na forma que especifica”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
de Monte Carmelo, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 21.288.626/000115, para efetuar repasse financeiro de verba decorrente da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Eduardo Barbosa no valor de R$ 37.100,00
(trinta e sete mil e cem reais).
Art. 2º As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 02.04.36.03.10.302.4005.00.3.005.3.3.50.41.99.00.159; Ficha: 878.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 06 de dezembro de 2021.
PAULO RODRIGUES ROCHA
Prefeito Municipal de Monte Carmelo
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
PROJETO DE LEI Nº 4.043 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pais
e Amigos dos Excepcionais – APAE de Monte Carmelo, na forma que especifica”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
de Monte Carmelo, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 21.288.626/000115, para efetuar repasse financeiro de verba decorrente da emenda parlamentar do Deputado Federal João Carlos Siqueira no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Art. 2º As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 02.04.36.03.10.302.4005.00.3.005.3.3.50.41.99.00.159; Ficha: 878.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 06 de dezembro de 2021.
PAULO RODRIGUES ROCHA
Prefeito Municipal de Monte Carmelo
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
PROJETO DE LEI Nº4.044 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pais
e Amigos dos Excepcionais – APAE de Monte Carmelo, na forma que especifica”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
de Monte Carmelo, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 21.288.626/0001-
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15, para efetuar repasse financeiro de verba decorrente de emenda parlamentar do Deputado Federal Weliton Prado no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Art. 2º As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 02.04.36.03.10.302.4005.00.3.005.3.3.50.41.99.00.159; Ficha: 878.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 06 de dezembro de 2021.
PAULO RODRIGUES ROCHA
Prefeito Municipal de Monte Carmelo
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
PROJETO DE LEI Nº4.045 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Dá nova redação ao quadro constante no art. 1º da Lei nº 1751, de 30 de novembro de
2021”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA:
Art. 1º O quadro constante no art. 1º da Lei Municipal nº 1751, de 30 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
Órgão
Entidade
Unidade
Sub Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividades

02 - Poder Executivo;
04 - Fundo Municipal de Saúde;
36 - Fundo Municipal de Saúde;
03 - Bloco da Média e Alta Complexidade;
10 - Saúde;
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial;
4005- Saúde Integral e Humanizada para Todos;
2.218 - Manutenção Caps e Residência Terapêutica;

Elemento

4.4.90.52.00.00
Equipamentos e Material
Permanente;

Fonte de Recursos: 155 Transferências de Recursos
do Fundo Estadual de Saúde;

Valor: R$ 20.000,00.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 06 de dezembro de 2021.
PAULO RODRIGUES ROCHA
Prefeito Municipal de Monte Carmelo
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município

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
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1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº4.029 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.
“Dispõe sobre o Conselho Municipal de Esporte e Juventude, na forma que
especifica”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Conselho Municipal de Esporte e Juventude, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, propositivo, normativo e fiscalizador,
subordinado à Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte, tem como finalidade auxiliar na organização, gestão, transparência e melhoria
da qualidade do esporte municipal, contribuindo para a consolidação das políticas públicas que lhe são correlatas.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, o conselho elaborará seu regimento interno, observadas as disposições estabelecidas nesta Lei.
Seção I
Das Competências
Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Esporte e Juventude:
I - cooperar com o Conselho Estadual de Desportos e com órgãos federais incumbidos da execução das políticas de esporte;
II - adotar medidas e apoiar iniciativas em favor do incremento da prática do esporte e de atividades físicas e de lazer, objetivando a saúde e o bemestar dos cidadãos, em estrita observância ao cumprimento dos princípios e normas legais;
III - fornecer auxílio e informações ao poder público e à comunidade quanto aos programas e projetos que visem o aprimoramento da prática de
atividades físicas e do esporte no município;
IV - opinar, quando consultado, sobre a concessão de auxílios e recursos financeiros às entidades e associações esportivas sediadas no município;
V - zelar pela memória do esporte;
VI - contribuir para a formação da política de integração entre o esporte, a saúde, a educação, a defesa social e o turismo, visando potencializar
benefícios sociais gerados pela prática de atividade física e esportiva;
VII - acompanhar, a partir de análises orçamentárias, entre outras que se façam necessárias, a gestão de recursos públicos voltados para a prática de
atividades físicas e do esporte, bem como avaliar os ganhos sociais obtidos e o desempenho dos programas e projetos aprovados, manifestando-se a
respeito e sugerindo aprimoramentos;
VIII - realizar os esforços necessários ao esclarecimento de dúvidas quanto à correta utilização, por parte das entidades beneficiadas, de recursos
públicos voltados para a prática de atividades físicas e de esportes;
IX - estudar, analisar, elaborar, discutir, aprovar e propor políticas públicas que permitam e garantam a integração e a participação do jovem no
processo social, econômico, político e cultural do município;
X - sugerir propostas de políticas públicas, projetos de lei ou outras iniciativas que visem assegurar e ampliar os direitos da juventude;
XI - desenvolver, em conjunto com as secretarias e órgãos de assessoramento municipais, estudos, debates e pesquisas relativas às demandas da
juventude;
XII - fiscalizar e tomar providências para assegurarem o cumprimento da legislação que dispõe sobre os direitos da juventude;
XIII - receber sugestões oriundas da sociedade;
XIV - opinar sobre denúncias que lhe forem encaminhadas, cientificando os órgãos competentes do poder público;
XV - apoiar, acompanhar e assessorar projetos de interesse da juventude;
XVI - promover a cooperação e o intercâmbio com organismos similares nos âmbitos municipal, estadual, nacional e internacional;
XVII - estabelecer normas, sob a forma de resoluções, que disponham sobre as matérias de sua competência;
XVIII - elaborar, aprovar e alterar o regimento interno.
Seção II
Da Composição e
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do Funcionamento
Art. 3º O Conselho Municipal de Esporte e Juventude será composto por 10 (dez) membros titulares e seus respectivos suplentes.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, integrarão o conselho:
I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte;
II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Inclusão Social;
III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
V - 01 (um) representante da Câmara Municipal de Monte Carmelo;
VI - 01 (um) representante do Operário Esporte Clube;
VII - 01 (um) representante da Associação Atlética Banco do Brasil;
VIII - 01 (um) representante da Liga Esportiva Carmelitana;
IX - 01 (um) representante dos professores de educação física, indicado pela Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte;
X - 01 (um) representante dos atletas amadores, indicado pela Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte.
§ 1º Os órgãos e associações indicarão seus representantes, titulares e suplentes, à Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte, ressalvado
o disposto nos incisos IX e X, para posterior designação dos membros mediante ato do Prefeito Municipal.
§ 2º As funções dos membros titulares e suplentes do conselho, exercidas gratuitamente, serão consideradas serviço público relevante.
§ 3º Os membros cumprirão suas funções pelo prazo de 02 (dois) anos, permitida uma recondução por igual período.
§ 4º O presidente e o secretário administrativo do conselho serão escolhidos mediante votação entre os membros, na primeira reunião, após a
expedição do ato de designação pelo Prefeito Municipal.
§ 5º O regimento interno definirá:
I - as hipóteses de perda da função e de substituição de seus conselheiros;
II - a periodicidade das reuniões e a forma de sua convocação, inclusive das reuniões extraordinárias;
III - as instâncias que compõem o conselho.
§ 5º A aprovação das deliberações do conselho observará o quórum de maioria simples, assegurado ao presidente o voto de qualidade.
Art. 4º Das sessões do conselho serão lavradas atas, as quais serão devidamente assinadas pelos presentes.
Art. 5º O presidente do conselho poderá instituir comissões, provisoriamente, mediante ato que estabelecerá a forma de composição, sendo-lhe
assegurada a prerrogativa de solicitar a indicação de representantes.
Parágrafo único. As comissões serão compostas por, no mínimo, 01 (um) dos membros do conselho e por membros que possuam notório saber
sobre o objeto dos trabalhos.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º Para a consecução de suas finalidades, o Conselho Municipal de Esporte e Juventude articular-se-á com órgãos e entidades federais, estaduais
e municipais.
Art. 7º Revogam-se a Lei nº 855, de 04 de março de 2010; Lei nº 1023, de 14 de agosto de 2012, e; a Lei nº 1354, de 14 de fevereiro de 2017.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo-MG, 07 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 4.036 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
“Autoriza a abertura de crédito especial na forma que especifica e dá outras
providências”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via decreto, crédito adicional de natureza especial no orçamento do município,
no valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), visando à criação de dotação orçamentária conforme segue abaixo:
Órgão
Entidade
Unidade
Subunidade
Função

02 - Poder Executivo;
02 - Prefeitura Municipal;
60 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos e Rurais;
03 - Departamento de Obras;
08 - Assistência Social;
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Subfunção
Programa
Projeto/ Atividade

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente;
4040 - Proteção Integral à Criança e ao Adolescente;
1.502 - Construção do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida;

Elemento

4.4.90.51.00.0 - Obras
e Instalações;

Fonte de Recursos: 168 - Transferência Especial
do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos
Impactos Socioeconômicos e Ambientais do
Rompimento de Barragem em Brumadinho;

Valor: R$
1.300.000,00.

Art. 2º Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei será utilizada como fonte de recursos o excesso de arrecadação
no orçamento vigente, conforme especificado abaixo:
I - fonte de recursos: 168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do
Rompimento de Barragem em Brumadinho;
II - total geral: R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).
Art. 3º Fica incluso no Programa 4040 - Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, no PPA do Município de Monte Carmelo para 2018-2021,
as ações orçamentárias (Projetos/Atividades) citadas no art. 1º desta Lei, conforme determina no art. 3º da Lei n.º 1414, de 13 de dezembro de 2017.
Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021, Lei Municipal nº 1614, de 23 de
Junho de 2020, o Projeto/Atividade 1.502 - Construção do Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 07 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 4.037 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
“Autoriza a abertura de crédito especial na forma que especifica e dá outras
providências”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via decreto, crédito adicional de natureza especial no orçamento do município,
no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), visando à criação de dotação orçamentária conforme segue abaixo:
Órgão
Entidade
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade

02 - Poder Executivo;
04 - Fundo Municipal de Saúde;
36 - Fundo Municipal de Saúde;
10 - Saúde;
122 - Administração Geral;
4005 - Saúde Integral e Humanizada para Todos;
3.019 - Enfrentamento Emergência COVID-19 Coronavírus

Elemento

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos
e Material Permanente;

Fonte de Recursos: 164 Emendas Parlamentares Transferência Especial;

Valor: R$ 75.000,00.

Art. 2º Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei será utilizada como fonte de recursos o excesso de arrecadação
no orçamento vigente, conforme especificado abaixo:
I - fonte de recursos: 164 - Emendas Parlamentares – Transferência Especial;
II - total geral: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 07 de dezembro de 2021.
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JOÃO BATISTA NUNES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 4.038 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

“Autoriza o Município de Monte Carmelo/MG a receber em doação as áreas urbanas, com ôn
na forma que especifica e dá outras providências”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, por meio de doação, com ônus, as áreas urbanas situadas neste Município de Mo
Carmelo/MG, conforme abaixo discriminadas:

I.
Um lote de terreno de 211,91m2, oriundas das matrículas 38.045 e 38.046, de propriedade de Adriano Soares Martins, brasileiro, advogado,
OAB/MG nº 88.936 e do CPF nº 629.894.486-91, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, com Juliana Cristina Schincariol Martins, brasile
cirurgiã dentista, portadora da CI MG-5.420.003-SSP/MG, e do CPF nº 680.742.556-20, que após a devida fusão e desdobro terá a seguinte descrição
frente confronta-se com a Rua Joaquim Resende numa extensão de 13,29 metros, a lateral direita confronta-se com o Lote 02 da Quadra M do Bai
Residencial Lambari numa extensão de 19,62 metros, o fundo confronta-se com uma faixa de terreno de propriedade de Adriano Soares Martins nu
extensão de 12,13 metros, o lado esquerdo confronta-se com o Lote 33 Quadra 606\A numa extensão de 15,70 metros, ou sejam: 211,91 m²;
II.
Uma faixa de terreno de 616,78m2, oriunda da matrícula 40.375, de propriedade de Adriano Soares Martins, brasileiro, advogado, CI OAB/M
nº 88.936 e do CPF nº 629.894.486-91, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, com Juliana Cristina Schincariol Martins, brasileira, cirur
dentista, portadora da CI MG-5.420.003-SSP/MG, e do CPF nº 680.742.556-20, que após o devido desmembramento terá a seguinte descrição: A fre
confronta-se com a Rua Piau numa extensão de 12,13 metros, a lateral direita confronta-se com uma faixa de terreno de propriedade de Adriano Soa
Martins numa extensão de 50,89 metros, o fundo confronta-se com IMOBILIARIA SÃO VICENTE DE PAULA LTDA numa extensão de 12,37 metr
o lado esquerdo confronta-se confrontando com o Lote 38 Quadra 606\A, numa extensão de 40,80 metros, daí segue no mesmo alinhamento confrontan
com o Lote 23C Quadra 606\A, numa extensão de 6,29 metros, daí segue no mesmo alinhamento confrontando com o Lote 33 Quadra 606\A, numa exten
de 4,92 metros, ou sejam: 616,78 m²;
III.
Uma faixa de terreno de 976,10m2, oriunda da matrícula 40.376, de propriedade de Imobiliária São Vicente de Paula Ltda., pessoa jurídica
direito privado, CNPJ nº 22.235.857/0001-23, que após o devido desmembramento e retificação terá a seguinte descrição: A frente confronta-se com a R
Riachuelo, numa extensão de 16,00 metros; daí, faz um canto com o ângulo de 89° confrontando com o Lote 05 Quadra 606/A, numa extensão de 16
metros; daí, faz um ângulo de 152° confrontando com a área 03 de propriedade de Imobiliária São Vicente de Paula LTDA, numa extensão de 44,71 metr
daí, faz um ângulo de 136° confrontando com Lote 38 Quadra 606/A, numa extensão de 16,02 metros; o fundo confronta-se com o Adriano Soares Mart
numa extensão de 12,45 metros; daí, faz um ângulo interno de 74° confrontando com a Faixa de terreno de propriedade de Imobiliária São Vicente de Pa
LTDA, numa extensão de 15,62 metros; daí, faz um ângulo de 224° na mesma confrontação numa extensão de 46,90 metros; daí, faz um ângulo de 2
na mesma confrontação numa extensão de 1,37 metros; daí, faz um ângulo de 90° confrontando com Lote 04 Quadra 606/A, numa extensão de 14,74 met
até se encontrar com a frente para a Rua Riachuelo; ou sejam: 976,10 m².
Parágrafo único. As áreas doadas descritas no caput deste artigo têm destinação específica, a implantação do prolongamento da Rua Piau, localizada
Bairro Lambari, no Município de Monte Carmelo/MG.
Art. 2º Constituem obrigações do Município de Monte Carmelo/MG:

I. Implantar toda a infraestrutura para prolongamento da Rua Piau, tais como rede abastecimento de água e esgoto, iluminação, pavimentação, drenag
pluvial, guias e sarjetas, sinalização e construção de meio-fio, observadas as condições de acessibilidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conta
a partir do registro da área doada ao Município;
II. Arcar com todas as despesas cartorárias para registro da fusão, desdobro, desmembramento, doação e retificação das áreas e do Loteamento Lambar
Art. 3º São obrigações dos Doadores:

I.
Doar as áreas descritas no artigo 1º desta Lei inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus judicial ou extrajudicial ou cláus
restritiva, inclusive usufruto, hipoteca legal ou convencional, penhoras e outras garantias reais ou ônus que recaiam sobre os imóveis, inclusive de natur
trabalhista ou de dívidas com a União, Estados e Municípios, declarando os doadores, sob pena de responsabilização, que inexistem ações judic
relacionadas à posse, propriedade e usucapião;
II.
Custear as despesas com os projetos para fusão, desdobro, desmembramento e retificação das áreas dos imóveis e do loteamento, confor
memorial descritivo e mapas.

Art. 4º As doações das áreas dar-se-á sem a ocorrência de quaisquer indenizações, renunciando desde já os doadores a eventual direito de retrocessão
indenização, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas pelo donatário, notadamente estabelecidas nesta Lei.
Art. 5º As doações autorizadas por esta Lei são irretratáveis e irrevogáveis, obrigando herdeiros ou sucessores dos doadores.
Art. 6º Correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal os gastos com a execução da presente Lei.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Monte Carmelo/MG, 07 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 4.039 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Aprova as denominações das vias de circulação do loteamento Residencial Real Park”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º As vias de circulação do loteamento Residencial Real Park, de propriedade de Real Park Incorporadora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
41.696.129/0001-63, denominar-se-ão, conforme projeto urbanístico apresentado e nos termos das Leis nº 1338, de 02 de janeiro de 2017 e 1546,
de 21 de agosto de 2019:
I - Rua do Marco Alemão;
II - Rua do Franco Suíço;
III - Avenida do Dólar;
IV - Rua do Iene;
V - Rua do Dinar;
VI - Rua do Xelim;
VII - Rua do Centavo;
VIII - Rua do Rubro Russo;
IX - Avenida da Libra Eterlina;
X - Rua da Lira Turca;
XI - Rua do Peso.
Art. 2º A implantação das placas indicativas contendo as denominações das vias de circulação é de exclusiva responsabilidade do loteador.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 07 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 4.040 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Dispõe sobre a denominação das vias de circulação que especifica”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alteradas as denominações das vias de circulação do Bairro Cidade Jardim II que são contínuas às vias de circulação dos bairros
Cidade Jardim e Cidade Jardim III, conforme segue discriminado:
I - a Rua A denominar-se-á Rua das Orquídeas;
II - a Rua B denominar-se-á Rua das Hortências;
III - a Rua C denominar-se-á Rua das Azaléias;
IV - a Rua D denominar-se-á Rua das Angélicas;
V - a Rua E denominar-se-á Rua das Éricas.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, ficam uniformizadas as denominações conferidas às vias públicas de circulação dos Bairros Cidade Jardim,
Cidade Jardim II e Cidade Jardim III.
Art. 3º A Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao emplacamento das vias públicas através de seu departamento competente.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 07 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 4.041 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Autoriza a suplementação de crédito especial aberto através da Lei nº 1701, de
22 de junho de 2021, na forma que especifica e dá outras providências”.
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O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via decreto, crédito adicional de natureza suplementar no orçamento do
município, no valor de R$ 1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais), visando à suplementação de dotações orçamentárias conforme segue abaixo:
02 - Poder Executivo;
Órgão
Entidade

02 - Prefeitura Municipal;

Unidade

60 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos e Rurais;

Sub Unidade

03 - Departamento de Obras;

Função

12 - Educação;

Subfunção

361 - Ensino Fundamental;

Programa

4010 - Educação Básica com Qualidade Para Todos;

Projeto/Atividades

1.154 - Construção, Ampliação e Reforma Escolas Ensino Fundamental;

Elemento

4.4.90.51.00.00
Obras e Instalações;

Fonte de recursos :101 - Receitas de Impostos e
de Transferências de Impostos Vinculados à
Educação;

Órgão

02 - Poder Executivo;

Entidade

02 - Prefeitura Municipal;

Unidade
Sub Unidade
Função

60 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos e Rurais;
03 - Departamento de Obras;
12 - Educação;

Subfunção
Programa

365 - Educação Infantil;
4010 - Educação Básica com Qualidade Para Todos;

Projeto/Atividades

1.450 - Construção, Ampliação e Reforma Escolas Ensino Infantil;

Elemento

4.4.90.51.00.00 - Obras
e Instalações;

Fonte de Recursos: 101 - Receitas de
Impostos e de Transferências de Impostos
Vinculados à Educação;

Valor:
R$
500.000,00.

Valor: R$
512.000,00.

Art. 2º Para cobertura do crédito adicional de natureza suplementar aberto por esta Lei serão utilizadas como fonte de recursos a anulação parcial
e/ou total do orçamento vigente conforme detalhado abaixo:
Órgão
Entidade
Unidade
Sub Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividades

Elemento

02 - Poder Executivo;
02 - Prefeitura Municipal;
25 - Secretaria Municipal de Educação;
01 - Departamento Administrativo;
12 - Educação;
122 - Administração Geral;
4001 - Governo para todos com responsabilidade, eficiência e transparência;
2.230 - Gestão das Ações da Secretaria de Educação;
3.1.90.94.00.00
Indenizações
Restituições
trabalhistas;

e

Fonte de Recursos: 101 -Receitas de
Impostos e de Transferências de Impostos
Vinculados à Educação;

Valor: R$
1.012.000,00.

Total Geral: R$ 1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais).
Art. 3º Revoga-se a Lei n° 1724, de 16 de setembro de 2021.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Monte Carmelo – MG, 07 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
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 36ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois
mil e vinte e um, às 09:00 horas, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador João Batista Nunes, para reunião ordinária da Câmara
Municipal de Monte Carmelo. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feito a chamada dos senhores vereadores
e estando todos presentes, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, determinando a leitura da ata da reunião anterior, que foi dispensada a
leitura e aprovada, passando-se a leitura das correspondências recebidas, entre elas o relatório detalhado quadrimestral da saúde, 02/2021, com todos
os anexos de atividades desenvolvidas pela Secretária Municipal de Saúde. Foi então composto a Mesa, com a presença do Tenente Cairo, das
Polícia Militar, representando a 157ª Cia. de Polícia Militar de Monte Carmelo; o Vice-Prefeito Kleiber Paulo Mundim Cortes; Dra. Tainá Silveira
Cruvinel, Juiza de Direito; Vice-Presidente da Câmara Fabiano César Ribeiro; Promotor de Justiça Dr. Roberto Vieira dos Santos; Presidente da
Câmara Municipal João Batista Nunes; Juiz de Direito Dr. João Marcos Luchesi; Prefeito Municipal Paulo Rodrigues Rocha; Secretária da Câmara
Municipal Soraya Teresinha Brandão Vieira e a Procuradora Geral do Municipio Dra. Yolanda Gomes Sunahara. O Presidente agradeceu a presença
das demais autoridades presentes, de diversos segmentos e iniciando o Grande Expediente, foi feito a Leitura do Decreto Legislativo que concedeu
o Título de Cidadão Carmelitano ao Dr. Roberto Vieira dos Santos e em seguida foi feito a entrega do quadro com o título de cidadão carmelitano
ao homenageado, feito pelas autoridades da Mesa de Trabalhos. Em sequência usou a palavra o vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que
parabenizou ao Dr. Roberto pela justa e merecida homenagem. Também falou o vereador Carlos Alexandre Cunha, que falou da importância de um
título honorário de Cidadão Carmelitano, e reiterou os parabéns ao homenageado. Falou também o vereador Sidicley de Souza Peres, reiterando o
falar dos colegas vereadores, e em seguida falou o vereador Damiron de Sousa Oliveira-Cabo Sousa, parabenizando ao Dr. Roberto por se tornar
mais um carmelitano. Em seguida falou o vereador Cláudio Silva do Nascimento-Pernambuco, que parabenizou a todos pela homenagem. Falou
também o vereador José Romério da Silva, que disse que está muito feliz por estar nesse dia aqui na Câmara Municipal, para presenciar esse
grandioso evento e agradeceu especialmente aos Secretários Municipais Guilherme Marcos Ghelli e Adalberto Nascimento e parabenizou o
homenageado Dr. Roberto Vieira dos Santos. Falou também a vereadora Soraya Teresinha Brandão Vieira, que parabenizou a todos pela
homenagem, citou o trabalho sério e imparcial do Judiciário e do Ministério Público. Agradeceu a presença das autoridades. Falou também o vereador
Fabiano César Ribeiro, que parabenizou ao Promotor Dr. Roberto Vieira dos Santos. Falou também o Presidente da Câmara João Batista Nunes,
elogiando o trabalho e a humidade do homenageado, que com competência e justiça, realiza um grande trabalho em Monte Carmelo. Disse que o
novo carmelitano é muito bem-vindo a Monte Carmelo. Em seguida usou a tribuna o Promotor de Justiça e homenageado Dr. Roberto Vieira dos
Santos, que iniciou com a leitura de um salmo e em seguida agradeceu o apoio da esposa e filhos em suas decisões, e hoje aqui está, agradecendo o
apoio que tem recebido da população, agradeceu os servidores do Ministério Público e os juízes de Direito da Comarca, aos servidores do judiciário.
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Disse que o funcionamento dos poderes institucionais, a complementariedade, porque são todos servidores públicos e para o bom funcionamento
em geral. Agradeceu a população pelo apoio que tem recebido e lembrou que agradece pelo reconhecimento de seu trabalho. Em sequência foi lido
o Decreto Legislativo que concede a Dra. Yolanda Gomes Sunahara, a Comenda Ordem Municipal do Mérito Jurídico Camilo Machado de Miranda.
O Presidente João Batista Nunes, falou a respeito da homenageada Dra. Yolanda Gomes Sunahara, de sua atenção e competência nas suas atividades
e citou que a mesma passou por momentos difíceis na sua vida, problemas graves de saúde e venceu tudo e está aí hoje com a sua competência.
Falou então a homenageada Dra. Yolanda Gomes Sunahara, que agradeceu a todos pela lembrança e reconhecimento de seu nome. Agradeceu ao
Presidente João Batista Nunes pelo apoio que sempre teve da parte dele, aos demais vereadores, às pessoas que a ajudaram profissionalmente na sua
carreira. Na oportunidade o Presidente João Batista Nunes fez a entrega de uma devolução de um cheque de um milhão de reais, da Câmara para a
Prefeitura Municipal. Na oportunidade o vereador Damiron de Sousa Oliveira-Cabo Sousa, fez um agradecimento ao Prefeito Paulo Rodrigues
Rocha, pelo seu trabalho e a forma com que ele administra e por atender pleito de todos os vereadores, na medida do possível. Falaram também
alguns vereadores, todos falaram sobre a administração e a competência do secretariado e o merecimento das homenagens. Usou a tribuna então o
Prefeito Municipal Paulo Rodrigues Rocha, que cumprimentou todas as autoridades presentes, disse que este foi um ano de aprendizagem, que não
gosta de falar em dificuldades, que gosta de falar de aprendizagem, e hoje temos várias conquistas, apesar da dificuldade pela qual passa o pais num
todo. Falou também o Juiz de Direito Dr. João Marcos Luchesi, que parabenizou a Dra. Yolanda Gomes Sunahara, o Dr. Roberto Vieira dos Santos,
pelas homenagens recebidas com muito merecimento. Falou também a Dra. Tainá Silveira Cruvinel que também elogiou os homenageados e também
a Administração Municipal elogiando especificamente as áreas da saúde, educação e segurança pública e disse que se sente segura aqui em Monte
Carmelo, e que a saúde de Monte Carmelo é uma das melhores que conhece e que ela e todas pessoas se sentem seguras de utilizar este serviço de
saúde. Falou em seguida o Vice-Prefeito Kleiber Paulo Mundim Cortes, que também elogiou os homenageados. Falou também o Tenente Cairo,
enaltecendo também os homenageados e dizendo que tem projetos para melhorar a segurança pública de nossa cidade, falou da operação policial
realizada no final deste ano e agradeceu o apoio dos juízes da Comarca. Iniciando a Ordem do Dia, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº
4.030/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte Carmelo,
associação privada sem fins lucrativos, para o repasse de subvenção, na forma que especifica, projeto aprovado em 1º e 2º turnos, por unanimidade.
Projeto de Lei nº 4.031/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial na forma que especifica e dá
outras providências. Projeto aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto de Lei nº 4.032/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal,
que altera a Lei Municipal nº 653, de 15 de dezembro de 2006, que regulamenta os serviços públicos de água e esgoto operados pelo Departamento
Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo e dá outras providências, projeto aprovado em 1º e 2º turnos, por unanimidade. Projeto de Lei nº
4.033/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2020, na forma que especifica e dá outras providências, projeto aprovado em 1º e 2º turnos, por unanimidade. Projeto
aprovado em 1º e 2º turnos, por unanimidade Projeto de Lei nº 4.034/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal que autoriza a abertura de
crédito especial na forma que especifica e dá outras providências, projeto aprovado em 1º e 2º turnos, por unanimidade. Projeto de Lei nº 4.035/2021,
de autoria do Poder Executivo Municipal que autoriza a abertura de crédito especial na forma que especifica e dá outras providências, projeto
aprovado em 1º e 2º turnos, por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 185/2021, que Concede o Título de Cidadão Carmelitano para Dr.
Giovani Avelar Vieira, projeto aprovado por unanimidade. Moção de Pesar nº 30/2021, em razão do falecimento de Gregoriano Lázaro de Oliveira,
aprovado por unanimidade. Os requerimentos de 091, 092 e 093 de autoria do vereador Damiron de Sousa Oliveira, foram retirados pelo autor.
Requerimento nº 096/2021, de autoria do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar e cumprida
a finalidade da reunião. O Presidente agradeceu a presença de todos, em especial dos senhores vereadores e encerrou a reunião. Eu, Soraya Terezinha
Brandão Vieira, Secretária, lavrei a presente ata em 30 de novembro de 2021.

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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