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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
R E Q U E R I M E N T O Nº 28/2022, DE 05 DE ABRIL DE 2022.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor prefeito municipal a compra de equipamentos hospitalares como: camas hospitalares,
andadores, cadeiras de rodas, cadeiras de banho e muletas para serem destinados à empréstimos aos pacientes que necessitarem e não possuírem
condições de comprar.
Monte Carmelo, 05 de abril de 2022.
FABIANO CÉSAR RIBEIRO

1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº4.086 DE 24 DE MARÇO DE 2022.
“Concede denominações ao Centro de Especialidades Médicas e à sua sala de fisioterapia, na forma
que especifica”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU:
Art. 1º O Centro de Especialidades Médicas do Município de Monte Carmelo/MG denominar-se-á Dr. César Ferreira Santa Cecília.
Art. 2º A sala de fisioterapia do Centro de Especialidades Médicas denominar-se-á Selme Cordeiro Miranda Santa Cecília.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 05 de abril de 2022.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 4.087 DE 28 DE MARÇO DE 2022.
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“Autoriza o Município de Monte Carmelo a celebrar convênio com a Fundação
Educacional de Patos de Minas (FEPAM), para a concessão de estágio obrigatório, na
forma que especifica”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com a Fundação Educacional de Patos de Minas (FEPAM), fundação
privada de educação superior, inscrita no CNPJ sob o nº 23.354.848/0001-14, situada na Rua Major Gote, nº 808, Caiçaras, Patos de Minas-MG,
CEP 38.702-054, para a concessão de estágio supervisionado obrigatório aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação oferecidos
pela Conveniada.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se estágio obrigatório aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito
para aprovação e obtenção de diploma.
Art. 2º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:
I - matrícula e frequência regular do educando em curso de graduação, devidamente atestadas pela instituição de ensino;
II - celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;
III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.
Art. 3º A jornada de atividade em estágio deverá ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta)
horas semanais.
§ 1º A duração do estágio não poderá exceder 02 (dois) anos, exceto quando o estagiário for pessoa com deficiência.
§ 2º É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser
gozado preferencialmente durante as férias escolares.
Art. 4º O pagamento do seguro contra acidentes pessoais e de trabalho em favor do aluno-estagiário é de exclusiva responsabilidade da instituição
de ensino conveniada.
Parágrafo único. A apólice do seguro deverá ser compatível com os valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso.
Art. 5º A celebração do convênio de que trata esta Lei ficará condicionada à apresentação dos seguintes documentos:
I - comprovante atualizado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
II - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
III - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS;
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
V - Certidão Negativa de Débitos Municipais do Município;
VI - Certidão Negativa de Débitos dos Tributos Estaduais;
VII - cópia do contrato social contendo eventuais alterações;
VIII - documento comprobatório de que se trata de instituição reconhecida pelo Ministério/Secretária de Educação;
IX - comprovação de funcionamento no endereço declarado mediante a apresentação de alvará;
X - plano de atividades.
Parágrafo único. O plano de atividades será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado,
progressivamente, o desempenho do estudante.
Art. 6º São obrigações da instituição de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:
I - celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz,
e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar
do estudante e ao horário e calendário escolar;
II - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;
III - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do
estagiário;
IV - exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;
V - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas;
VI - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
VII - comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.
Art. 7º Constituem obrigações do Município:
I - celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento;
II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;
III - indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente, mediante autorização do supervisor de estágio;
IV - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos
períodos e da avaliação de desempenho;
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V - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
VI - enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 05 de abril de 2022.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 4.088/2022, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
CONCEDE DENOMINAÇÃO NA PRAÇA PÚBLICA QUE MENCIONA
O povo do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedido a denominação de Vitória Gabriele Guimarães Borges, a Praça localizada ao lado do Ginásio Raul Belém, no Alto da
Vila Nova, nessa cidade.
Art. 2º - Fica a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, através de seu departamento competente, encarregada de fazer o emplacamento com o
nome concedido ao Centro Cirúrgico, regulamentado por esta lei.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 05 de abril de 2022
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
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 8º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de
dois mil e vinte e dois, às 9:00 horas, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador Amir Campos Ferreira, 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, o Senhor Presidente
declarou aberta a reunião, ao solicitar a leitura da ata da reunião anterior, ocasião em que foi solicitado a dispensa da leitura, que foi aprovada por
unanimidade. Foi então composto a Mesa Diretora de trabalhos com as seguintes autoridades; Presidente Amir Campos Ferreira-Batata, VicePresidente José Romério da Silva e Secretário Damiron de Souza Oliveira-Cabo Souza, Vice-Prefeito Kleiber Paulo Mundim Cortes, Juiz de Direito
João Marcos Luchesi e sua esposa, Dr. Giovani Avelar Vieira e esposa; Rosangela Malaman Mafra e esposo e o Promotor de Justiça Dr. Roberto
Vieira. No Grande Expediente foi feito a entrega de algumas comendas e título de cidadão carmelitano, iniciando pelo Título de Cidadão Carmelitano
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ao Dr. Giovani Avelar Vieira, de autoria do vereador Carlos Alexandre Cunha, que foi entregue por todos os vereadores. Em sequência foi entregue
a Comenda Ordem Municipal do Mérito Jurídico Camilo Machado de Miranda ao Juiz de Direito da Primeira Vara de Monte Carmelo, Dr.João
Marcos Luchesi. A comenda foi entregue pelo seu autor Damiron de Souza Oliveira-Cabo Souza e demais vereadores e o Vice-Prefeito Kleiber
Paulo Mundim Cortes. Em sequência foi entregue a Comenda Ordem Municipal do Mérito Jurídico Camilo Machado de Miranda a Rosangela
Malaman Mafra, de autoria do vereador Damiron de Souza Oliveira-Cabo Souza, pelo Presidente Amir Campos Ferreira-Batata, pelo Vice-Prefeito
Kleiber Paulo Mundim Cortes, representando o Prefeito Municipal, e pela servidora da Câmara Municipal Marina Salgado Vilela e demais
vereadores. Usou então a tribuna o vereador Carlos Alexandre Cunha, autor do Título de Cidadão Carmelitano ao Dr. Giovani Avelar Vieira, que
falou a respeito da homenagem e dos homenageados Dr. João Marcos Luchesi, Dr. Giovani Avelar Vieira e Rosangela Malaman, falou de alguns
trabalhos da Câmara Municipal e dos vereadores, e algumas realizações que engradeceram Monte Carmelo em geral. Usou a palavra também o
vereador Damiron de Souza Oliveira-Cabo Souza, que parabenizou ao Dr. Giovani pelo seu trabalho em Monte Carmelo, e também ao Juiz de
Direito Dr. João Marcos Luchesi, que como o Dr. Giovane, o Dr. João Marcos também muito auxiliou a segurança pública de nossa cidade, e a
Policia Militar é muito grata ao trabalho dessas pessoas e o mesmo estendia a serventuária Rosangela Malaman Mafra, pelo seu trabalho ímpar no
Fórum de Monte Carmelo. Usou a palavra o vereador João Batista Nunes, que parabenizou ao Juiz de Direito Dr. João Marcos Luchesi, dizendo de
sua admiração ao seu trabalho e a sua pessoa, e também aos homenageados Dr. Giovane e a Sra. Rosangela Malaman Mafra. Usou a palavra o
vereador Cláudio Silva do Nascimento-Pernambuco, que parabenizou a todos os homenageados. Da mesma forma falou o vereador Sidicley de
Souza Peres, que reiterou as palavras elogiosas aos homenageados. Falou ainda o vereador Fabiano César Ribeiro-Fabiano Enfermeiro; e também a
vereador Soraya Teresinha Brandão Vieira, que parabenizou aos operadores do Direito presentes ao evento, e falou a respeito do Poder Judiciário
de nossa cidade e manifestou a atuação das mulheres no judiciário e na vida pública em geral. Falou também o vereador José Romério da Silva que
parabenizou a todos os homenageados. Falou também o Vice-Prefeito Kleiber Paulo Mundim Cortes, que falou que homenagear um juiz é
homenagear a segurança, o bem-estar, e o mesmo diz respeito ao Dr. Giovani Avelar Vieira, que muito bem representa a ordem e a justiça em nossa
cidade. Parabenizou também a Rosangela Malaman Mafra. Disse ao Dr, Giovane que Monte Carmelo agradece a ele por tudo que fez por Monte
Carmelo. Usou a tribuna o ex-vereador e ex-Presidente da Câmara Municipal Wilson Dornelas Rodrigues, que disse de alguns fatos que passou nos
20 anos como vereador. Disse que tem um filho Promotor no Estado do Paraná, e que admira muito as duas instituições, judiciário e Ministério
Público, que onde o Promotor não atua, vira bagunça. Usou a tribuna a Dra. Simone Leal que parabenizou o trabalho do Dr. Giovani Avelar Vieira,
e citou alguns trabalhos do Promotor em Monte Carmelo e também elogiou o Dr. João Marcos Luchesi. Usou a palavra também, a serventuária
Flávia Galante, que parabenizou a todos do Judiciário e do Ministério Público e elogiou a coordenação da Rosangela Malaman, Dr. João Marcos
Luchesi e sua esposa Núbia; parabenizou ao Dr. Giovani com quem trabalhou uma época pelo trabalho que representa. Falou também a Dra. Líria,
Diretoria da Coordenadoria Regional dos Direitos dos Animais. Parabenizou ao Dr. Giovani Avelar Vieira, pela amizade que tem com ele, não
amizade profissional, mas de vida mesmo, parabenizou a todos presentes, citando o nome de cada um e falando que vai precisar de todos para agir
em prol dos direitos dos animais. Usou a tribuna o Dr. Giovani Avelar Vieira, que contou fatos e histórias dele em Monte Carmelo, e disse que
quando saía de Monte Carmelo, veio a Câmara Municipal para se despedir. Disse que cada vez que vem aqui, ele se renova, e vê o papel do Ministério
Público, que é construir pontes, falou da construção do presidio, fruto de diálogo, e que ele acredita sempre no diálogo, e já se sentia carmelitano e
hoje ele tem a certidão de nascimento. Disse que hoje é sem dúvida um dos dias mais feliz de sua vida. Usou a tribuna o Juiz de Direito da Segunda
Vara, da Comarca de Monte Carmelo, Dr. João Marcos Luchesi, que disse que já é freguês da Câmara Municipal, mas que é muito grato pela cidade,
onde se casou, teve filhos, e que ele é apenas parte de um conjunto, e que não adianta a atuação de um juiz se não houver polícia, se não houver
Ministério Público, se não houver serventuários do fórum. Usou a palavra a Sra. Rosangela Malaman Mafra, contando de sua trajetória que iniciou
com a Sra. Maria Cosac, e daí iniciou sua carreira, agradeceu a sua família do trabalho, que é uma equipe. Falou então o Presidente Amir Campos
Ferreira-Batata, que falou da homenagem desta manhã, parabenizou a todos os homenageados e aos servidores da Câmara Municipal e do Fórum, e
que são pessoas que também merecem o reconhecimento. Passando para a Ordem do Dia, foi colocando em discussão o Projeto de Lei nº 4.086/2022,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que concede a denominação de Centro de Especialidades Médicas e a sua sala de fisioterapia na forma
que especifica, projeto encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Projeto de Lei nº 4.085/2022, de autoria da vereadora Soraya Teresinha
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Brandão Vieira, que Institui no âmbito do Municipio de Monte Carmelo o Dia da Mulher Empreendedora, incluindo-o no calendário Oficial do
Municipio. Falaram sobre o projeto as Sras. Virginia Gomide Moisés e Carmem Virginia Amorim Barbosa Naves, que disseram que tem a finalidade
de preparar a mulher empreendedora, o preparo da mulher para a vida empreendedora, fazendo uma união das atividades para um exercício comum,
dar uma atenção às meninas para o dia a dia e colaborar com o desenvolvimento econômica do município. Falou a vereadora Soraya Teresinha
Brandão Vieira, que disse do apoio ao projeto e pediu apoio dos demais vereadores. Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado por
unanimidade em 1º e 2º turnos. Requerimento nº 025/2022, de autoria do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, requerimento deixado para a
próxima reunião. Requerimento nº 026/2022, de autoria do vereador Damiron de Souza Oliveira-Cabo Souza, aprovado por unanimidade. Moção
de Aplauso nº 007/2022, de autoria da vereadora Soraya Teresinha Brandão Vieira, à Ediene Antônia Braga, aprovada por unanimidade. Moção de
Aplauso nº 008/2022, de autoria do vereador Carlos Alexandre Cunha, à José dos Reis Clementino Generoso, aprovada por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Damiron de Souza OliveiraCabo Souza, Secretário, lavrei a presente ata em 29 de março de 2022.

2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
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

Pág. 7

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

Pág. 8

