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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
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 189/2022, DE 15 DE MARÇO DE 2022.
CONCEDE A COMENDA “ORDEM MUNICIPAL DO MÉRITO JURÍDICO “CAMILO MACHADO DE MIRANDA” AO DR. DIEGO
CAVALCANTE MOTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido concedida a Comenda Ordem Municipal do Mérito Jurídico Camilo Machado de Miranda, ao Dr. Diego Cavalcante Mota,
nos termos do Decreto Legislativo nº
167/2021, de 24 de Setembro de 2021.
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, 15 de Março de 2022.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA

JOSÉ ROMÉRIO DA SILVA

DAMIRON DE SOUZA OLIVEIRA-CABO SOUZA

CLÁUDIO SILVA DO NASCIMENTO

JOÃO BATISTA NUNES
SIDICLEY DE SOUZA PERES
SORAYA TERESINHA BRANDÃO VIEIRA
FABIANO CÉSAR RIBEIRO
CARLOS ALEXANDRE CUNHA

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
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EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 4.080 DE 07 DE MARÇO DE 2022.
“Dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários e não tributários da Administração
Direta 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 conceder benefício fiscal aos contribuintes e devedores da Fazenda Pública Municipal da
Administração Direta que efetuarem o pagamento de seus débitos tributários e não tributários ou firmarem termo de confissão de dívida para
pagamento parcelado, nos termos desta Lei.
Art. 2º Os débitos tributários e não tributários de que tratam a presente Lei são os considerados vencidos até o ano fiscal de 2021, ou seja, 31/12/2021,
e que tenham valor igual ou superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), os quais poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) vezes, permanecendo
como fator de atualização dos débitos o índice relativo ao INPC, com os seguintes descontos nos juros e multas:
I - 100% (cem por cento) para pagamento à vista;
II - 60% (sessenta por cento) para pagamento em até 04 (quatro) parcelas;
III - 40% (quarenta por cento) para pagamento em até 12 (doze) parcelas;
IV - 0% (zero por cento) para parcelamentos acima de 12 (doze) parcelas.
Art. 3º Os contribuintes e devedores com débitos inferiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais), que confessarem seus débitos, poderão firmar termo de
parcelamento para pagamento em até 24 (vinte e quatro) vezes, de forma mensal, podendo ser concedidos os seguintes descontos nos juros e multas:
I -100% (cem por cento) para pagamento à vista;
II - 60% (sessenta por cento) para pagamento em até 04 (quatro) parcelas;
III - 40% (quarenta por cento) para pagamento em até 8 (oito) parcelas;
IV - 0% (zero por cento) para parcelamentos acima de 8 (oito) parcelas.
Art. 4º Os benefícios previstos nos arts. 2º e 3º serão estendidos aos contribuintes e devedores cobrados em juízo desde que, se tiverem embargado
a execução ou de qualquer forma impugnado a pretensão do Município, desistam dos embargos ou impugnação e efetuem o pagamento do débito.
§ 1º O parcelamento efetuado nos termos desta Lei abrangerá o principal, juros, multa, atualização monetária e demais encargos previstos em lei ou
contrato, apurados à época de sua concessão, inclusive aquele constituído somente de multa isolada por descumprimento de obrigação tributária
acessória.
§ 2º O parcelamento concedido deverá ser pago mensalmente, em parcelas iguais e sucessivas, a partir da data do deferimento do requerimento, sem
prazo de carência, sendo que cada parcela não terá valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa física e R$ 200,00 (duzentos reais) para
pessoa jurídica.
§ 3º O não cumprimento do referido termo de parcelamento, nos termos desta Lei, com atraso por prazo superior a 60 (sessenta) dias consecutivos
ou por 02 (duas) parcelas alternadas, ensejará a perda dos benefícios de redução de juros e multa moratória, hipótese em que o débito voltará aos
valores confessados e revestir-se-á de aptidão para a imediata execução fiscal a ser promovida pelo município.
§ 4º As reduções ou descontos de que tratam esta Lei não se acumulam com outros previstos na legislação tributária em razão da data de pagamento,
nem com qualquer outro benefício de mesma natureza.
§ 5º O crédito tributário de que trata este artigo será atualizado até a data do efetivo parcelamento.
§ 6º Os benefícios previstos neste artigo não alcançam as importâncias já recolhidas.
§ 7º Os contribuintes que parcelarem seus débitos terão certidão positiva com efeito de negativa, com prazo de validade não superior a 60 (sessenta)
dias, somente após o pagamento da 1ª (primeira) parcela, que deverá ser efetuado no ato do deferimento do requerimento.
Art. 5º O parcelamento ficará sem efeito, motivando a antecipação de todas as parcelas vincendas quando:
I - em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, houver venda do imóvel sobre o qual tenham recaído as dívidas parceladas e
ainda não vencidas, quando, inclusive, a liquidação do saldo remanescente deverá preceder à respectiva transmissão do bem;
II - em qualquer caso, houver declaração de falência ou recuperação judicial;
III - houver inadimplência no pagamento das parcelas.
Parágrafo único. O não cumprimento do parcelamento nas condições estabelecidas nesta Lei implica desistência e cancelamento automático, com
restabelecimento pleno da dívida e restauração das deduções eventualmente concedidas, subtraídos os valores pagos.
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Art. 6º O pedido de parcelamento importa confissão irretratável e extrajudicial do débito e implica expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo ou judicial, bem como desistência em relação àqueles já interpostos.
Art. 7º O devedor poderá promover a liquidação antecipada, total ou parcial, do crédito parcelado.
Art. 8º Os créditos objetos de parcelamentos pretéritos efetivados antes da vigência desta Lei poderão, uma única vez, no interesse e conveniência
do contribuinte, ser objeto de novo parcelamento, observados os critérios, limites e condições desta Lei, consolidando-se o saldo devedor atualizado
na data do requerimento do novo parcelamento.
Art. 9º Na hipótese de ação judicial ajuizada pelo contribuinte, a concessão do benefício de que trata esta Lei fica condicionada à desistência da
ação e ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, se for o caso.
Art. 10 Às dívidas tributárias já prescritas dar-se-á a respectiva baixa no sistema e, por consequência, não poderá haver recusa à emissão de certidão
negativa de débito (CND).
Art. 11 Os contribuintes e devedores da Fazenda Municipal poderão utilizar-se dos benefícios desta Lei até 31 de agosto de 2022.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 15 de março de 2022.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº4.081 DE 07 DE MARÇO DE 2022.
“Institui o Programa de Recuperação de Créditos do Departamento Municipal de Água
e Esgoto de Monte Carmelo/MG – DMAE e estabelece normas relativas à liquidação
dos débitos na forma que especifica e dá outras providências”.
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo/MG – DMAE,
destinado a promover, após requerimento escrito protocolizado no Núcleo de Atendimento do DMAE até 31 de dezembro de 2022, a regularização
dos créditos tarifários ou não, vencidos até 31 de dezembro de 2021, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizadas ou não suas cobranças, mediante a
concessão de descontos que incidirão exclusivamente sobre o valor dos juros e das multas, variando da seguinte forma:
I - desconto de 100% (cem por cento) para pagamento à vista em parcela única;
II - desconto de 90% (noventa por cento) para pagamento em até 12 (doze) parcelas;
III - desconto de 80% (oitenta por cento) para pagamento em até 18 (dezoito) parcelas;
IV - desconto de 70% (setenta por cento) para pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas;
V - desconto de 60% (sessenta por cento) para pagamento em até 30 (trinta) parcelas.
§ 1º Os descontos de que tratam os incisos deste artigo não se acumulam com outros benefícios previstos nas demais legislações, não alcançam as
importâncias já recolhidas, nem os débitos já quitados, e não geram direito à restituição.
§ 2º A negociação dos débitos de que trata esta Lei poderá ser feita por exercício ou por grupo de exercícios mais antigos na forma estabelecida no
caput deste artigo.
§ 3º O pagamento da primeira parcela ou parcela única dar-se-á na data do deferimento, ficando estabelecido para as demais parcelas, nos casos de
parcelamento, o vencimento no prazo de 30 (trinta) dias após a data fixada para o pagamento da primeira, e as demais na mesma data dos meses
subsequentes.
§ 4º O valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 20,00 (vinte reais) para pessoa física e R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa jurídica.
§ 5º O atraso no pagamento de qualquer das parcelas avençadas com base nesta Lei Complementar implicará no acréscimo de juros de 1% (um por
cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso.
§ 6º No ato do parcelamento junto ao DMAE o usuário deverá assinar Termo de Confissão de Dívida – TCD, no qual haverá reconhecimento
expresso, irrevogável e irretratável do débito, bem como a impossibilidade de sua discussão seja nas vias administrativas ou judiciais.
Art. 2º Os usuários com débitos já parcelados poderão aderir ao Programa de Recuperação de Dívidas de Créditos de titularidade do Departamento
Municipal de Água e Esgoto – DMAE de que trata esta Lei, mediante a formalização de novo termo de confissão de dívida, para obter os benefícios
instituídos por esta Lei.
§ 1º Em havendo a renegociação de dívidas, a negociação anterior será desconsolidada, deduzidas as parcelas pagas, retornando as dívidas ao estado
anterior, com o reestabelecimento de juros, multas, atualização e demais encargos, para que, então, seja possível nova e imediata negociação com a
concessão dos benefícios previstos por esta Lei.
§ 2º Os eventuais créditos gerados por desconsolidação de negociação anterior superiores ao valor da nova negociação realizada com base nesta Lei
não serão restituídos.
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Art. 3º As negociações de dívidas que se encontrem em processo de execução fiscal e que forem efetivadas com base no caput do art. 1º provocarão
a suspensão do processo após a confirmação do pagamento da primeira parcela ou de extinção, por advento do pagamento da última ou da parcela
única.
§ 1º As providências judiciais de suspensão e extinção dos executivos fiscais ficarão a cargo da Procuradoria do Departamento Municipal de Água
e Esgoto – DMAE, nos processos respectivos, após encaminhamento do termo de negociação e confirmação do pagamento pelo órgão competente.
§ 2º A suspensão da exigibilidade, para fins de expedição de certidões, será reconhecida após a comprovação da regularidade do parcelamento.
Art. 4º O não cumprimento do parcelamento nas condições estabelecidas nesta Lei implicará em sua desistência, determinando o seu cancelamento
automático e o restabelecimento pleno da dívida, com restauração das deduções concedidas, subtraídos os valores pagos, sem necessidade de
comunicação.
§ 1º Para todos os efeitos legais, considera-se desistente do parcelamento de que trata esta Lei o usuário que se tornar inadimplente por mais de 60
(sessenta) dias.
§ 2º O benefício previsto nesta Lei poderá ser concedido uma única vez.
§ 3º O devedor poderá promover a liquidação antecipada, total ou parcial, do débito parcelado, caso em que não haverá incidência de deduções.
Art. 5º A solicitação do parcelamento deverá ser formalizada através de requerimento escrito, no Núcleo de Atendimento do Departamento
Municipal de Água e Esgoto – DMAE, especificando-se a forma de pagamento e a condição do requerente em relação ao crédito.
Art. 6º É condição essencial, para o deferimento do benefício de que trata esta Lei, que o devedor, na vigência do acordo, não esteja inadimplente
perante o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo – DMAE, em relação ao exercício corrente ao da formulação do
requerimento, referente ao imóvel objeto da pretensão.
Art. 7º Os usuários com débitos junto ao DMAE que não aderirem ao programa na data limite prevista no caput do art. 1º ou, aderindo, venham
descumprir com o parcelamento nas condições estabelecidas nesta Lei estarão sujeitos ao protesto extrajudicial da dívida conforme disposto no
parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº 1.278/2015.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 15 de março de 2022.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 4.082 DE 11 DE MARÇO DE 2022.
“Revoga a Lei nº 1615, de 23 de junho de 2020.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU:
Art. 1º Fica revogada a Lei nº 1615, de 23 de junho de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em todos os ambientes
públicos e privados do Município de Monte Carmelo enquanto durar o estado de emergência em saúde pública, em razão do combate à COVID-19.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 15 de março de 2022.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº4.083 DE 11 DE MARÇO DE 2022.
“Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro, apurado no
balanço patrimonial no exercício 2021, na forma que especifica e dá outras
providências”.
O povo do Município de Monte Carmelo, 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$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), visando à criação de dotação orçamentária, conforme segue abaixo:
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Órgão

02 - Poder Executivo

Entidade

04 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade

36 - Fundo Municipal de Saúde

Sub Unidade

05 - Bloco de Vigilância

Função

10 - Saúde

Subfunção

305 - Vigilância Epidemiológica

Programa

4005 - Saúde Integral e Humanizada para Todos

Projeto/Atividades

2.327 - Promover a Vigilância Epidemiológica
4.4.90.52.00.00 –

Elemento

Equipamentos e Material
Permanente

Fonte Recursos: 264 - Emendas
Parlamentares Individuais-Transferência
Especial

Valor
R$ 45.000,00

Art. 2º Para cobertura do crédito adicional de natureza especial, aberto por esta Lei, serão utilizados como fonte de recurso o Superávit Financeiro
apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, observada a respectiva destinação de recursos conforme especificado abaixo:
I - Fonte de Recursos: 264 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial;
II - Total Geral: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 15 de março de 2022.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 188/2022, DE 10 DE MARÇO DE 2022.
CONCEDE A COMENDA “ORDEM MUNICIPAL DO MÉRITO MÁRIO PALMÉRIO” NO GRAU COMENDADOR AO SR.
ERNANDES MOTA LEITE.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e seu Presidente PROMULGOU o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido ao senhor ERNANDES MOTA LEITE, a Comenda “Ordem Municipal do Mérito Mário Palmério ”, no Grau Comendador.
Art. 2º - A Comenda concedida, na forma do artigo anterior, será entregue ao homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Monte
Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 15 de Março de 2022.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 189/2022, DE 15 DE MARÇO DE 2022.
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CONCEDE A COMENDA “ORDEM MUNICIPAL DO MÉRITO JURÍDICO “CAMILO MACHADO DE MIRANDA” AO DR. DIEGO
CAVALCANTE MOTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o seu Presidente PROMULGOU o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido concedida a Comenda Ordem Municipal do Mérito Jurídico Camilo Machado de Miranda, ao Dr. Diego Cavalcante Mota,
nos termos do Decreto Legislativo nº
167/2021, de 24 de Setembro de 2021.
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, 15 de Março de 2022.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
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 5º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos oito 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 foi solicitado a dispensa da leitura, que foi aprovada por unanimidade.
Antes de passar para a ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres.
Deferiu o uso de Tribuna solicitado pelo Dr. Henrique Martins, que usou a palavra para falar da Ong Associação Salve Jah, o qual falou um pouco
sobre as documentações analisadas, sobre as prestações de contas da Associação, falando que tudo está exposto sobre planilha, o dinheiro que foi
gasto, a forma com foi gasto, com cópia dos cheques que são assinados tanto pela presidente como pela tesoureira. Falou sobre a última prestação
de contas, lendo inclusive, um ofício do Setor de Convênios, apresentado pela Prefeitura Municipal afirmando que receberam essa prestação de
contas da Associação, o qual foi entregue cópia do mesmo aos vereadores. Afirmou que a Ong além de desenvolver um trabalho com os animais,
desenvolve ainda, um trabalho de saúde pública, sendo nítida a diminuição de animais nas ruas, após as castrações na Ong, solicitando aos vereadores
que analisem com cautela o Projeto de Lei em pauta para votarem. Falou sobre a subvenção do DMAE que é repassado à Associação, a qual é
pública e disponibilizada no sistema. Apelou aos vereadores que não deixem essa entidade acabar. Após a explanação, usou a palavra o vereador
Damiron, perguntando se o advogado Dr. Henrique recebe algum valor da ong, o que foi respondido que não. Foi dito ainda pelo vereador que não
receberam até a presente data que não receberam nenhum documento sobre a prestação de contas, que foi no contador da Ong (Afrânio) para verificar
essas prestações e a documentação não estava no local, e está documentado que o representante legal da Ong é o vereador Sidicley, o que é vedado
pela Constituição Federal, sendo divulgado um audio do Dr. Júlio veterinário que fez denuncias, foi questionado ainda o número de cadastro junto
ao registro de medicina veterinária, pois obteve informações de que a Clínica da Associação não tem cadastro nem autorização para realizar
castrações. Passado a palavra ao advogado Dr. Henrique o mesmo disse que na Clínica há a possibilidade de fazer cirurgias, pois, todos os
profissionais que atual no local são credenciados e se houvesse irregularidades, esses próprios profissionais se negariam a realizar essas cirurgias,
quanto a questão do audio e nota fiscais, pediu que fossem analisadas mais afundo e deixassem de acreditar em "axismos" relatados pelas outras
pessoas, quanto à questão do trabalho do vereador, este é um trabalho voluntário que pode ser prestado por todo cidadão, pois não há gratificação
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financeira. O vereador Damiron falou ainda sobre a decisão de um julgado que determina ser da competência do Município de Monte Carmelo a
captação e acolhimento dos animais em situação de rua, sob pena de incorrer em multa, assim, falou sobre o requerimento de autoria dos vereadores
que solicitam que o Poder Executivo cumpra essa decisão e enquanto não seja cumprida pelo Poder Público, que credenciem uma Clínica particular
para realização desses atendimentos aos animais, tendo informações de que isso será atendido. Dr. Henrique disse que está presente para falar da
Ong, não cabendo a ele analisar e defender o Município, afirmando que a Associação em si não apresenta irregularidades e não há nenhum processo
contra a mesma. O vereador Sidicley falou sobre o audio do vereador Júlio, afirmando que o mesmo não emitia notas fiscais e que somente assinava
recibos, tendo como provar que o mesmo recebeu valor maior ao relatado pelo mesmo no audio, afirmando que vai deixar na Câmara para xerox as
documentações das prestações de contas referentes aos valores arrecadados pelo DMAE, para análise de qualquer vereador. O vereador José Romério
questionou sobre a cessão de uso do veículo utilizado pela ong, o qual fica com o vereador, questionando se ele pode ser utilizado por outra pessoa
da causa animal, sendo afirmado para o vereador Sidicley que seria um favor repassar essa cessão de uso para que outra pessoa utilizasse o veículo
para fazer os resgates. Foi questionado pelo vereador Fabiano que se não for aprovado o Projeto e não for realizado o repasse se ele continuará com
os resgates ou se continuará somente com os animais que já estão no local, sendo afirmado pelo vereador Sidicley que sem o repasse dessa emenda
será impossível continuar com as castrações que serão ampliadas, caso não haja o repasse será impossivel de continuar com esses trabalhos. Falou
ainda que sempre será contra a implantação de canil, pois isso não funciona e faz aumentar ainda mais o abandono, que inclusive a Associação não
abandona os animais na rua, ela tão somente recolhe, faz a castração e devolve o animal no local. Finalizado as discussões, passou-se então a Ordem
do Dia, com o Projeto de Lei nº 4.067/2022, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a
Associação Movimento Salve Jah para o repasse de subvenção, na forma que especifica”, que foi lido, colocado em discussão o vereador Sidicley
usou novamente a palavra para solicitar o apoio dos colegas, também usou a palavra a vereadora Soraya para afirmar que também ajuda a causa
animal mas como nesse caso há uma denúncia não conclusiva, prefere se abster do voto, o vereador Fabiano disse que pela Ong vota a favor, pois
também atua na causa animal, também usou a palavra o vereador Carlos para dizer que recorre ao São Francisco de Assis para votar, dizendo que
devem separar a atuação da Ong Salve Jah e a atuação do veredor Sidicley, sendo favorável ao Projeto. Colocado em votação o mesmo foi rejeitado,
tendo 4 (quatro) votos contrários, 3 (três) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Projeto de Lei nº 4.079/2022, também de autoria do Poder Executivo,
o qual “Ratifica o 1º (primeiro) Termo Aditivo ao Contrato de Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenvolvimento Sustentável
(RIDES)”, após a leitura, passou-se a palavra ao Sr. Diego Cavalcante Mota, representante da RIDES, que cumprimentou a todos e falou um pouco
sobre a necessidade do presente Projeto de Lei, a fim de fortalecer e ampliar as ações do Consórcio RIDES, a fim de aumentar a colaboração com
os serviços públicos dos diversos Municípios abrangidos pelo Consórcio, neste caso nas questões de obras públicas, meio ambiente, educação, saúde,
cultura, desenvolvimento rural, social, dentre outros serviços, visando melhorias dos serviços e redução dos valores, finalizando sua fala com
agradecimentos aos vereadores que sempre apoiaram o Consórcio. Passado as discussões o veredor Damiron fez questionamentos sobre o "Projeto
Olho ViVo" de monitoramento das estradas e sobre o castramóvel, também usou a palavra a vereadora Soraya que fez alguns questionamentos sobre
abatedouros. O vereador Carlos usou a palavra para enaltecer os trabalhos da RIDES que ajuda a fortalecer o desenvolvimento de nossa região nas
mais diversas áreas, parabenizando a atuação do Sr. Diego junto ao Consórcio. Usou a palavra o vereador João Nunes para questionar o custo mensal
do convênio para o Município, sendo respondido pelo Sr. Diego que há o contrato de rateio onde não pode haver sobras e onde está previsto todo o
custo e estimativa de orçamento que será rateada entre os Municípios de acordo com o número habitantes, estimando em torno de quatorze mil reais
mensais. Finalizado a discussão, o presidente agradeceu a presenção do Sr. Diego, parabenizando-o, o projeto foi colocado em votação e aprovado
em 1º e 2º turnos por unanimidade. Antes de passar às moções e requerimentos, foram lidas as correspodências do dia. Requerimento nº 021/2022
do vereador Fabiano César Ribeiro, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 022/2022, de todos os vereadores, aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 023/2022, do vereador Damiron de Sousa Oliveira, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade
da reunião, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Moção de Aplauso nº 05/2022, de autoria do vereador Fabiano César
Ribeiro ao Sr. José Maria Jacinto de Melo, aprovada em único turno por unanimidade. Eu, Damiron de Sousa Oliveira, Secretário, lavrei a presente
ata em 08 de março de 2022.
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