
 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

 

 

 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 1º DE JULHO 2020 
 

I - LEITURA DE ATA:  
 

II - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Do vereador desta Casa, Vanderlei Miranda, justificando sua ausência na Sessão Ordinária de hoje 
(1º de julho), por motivo de compromissos agendados anteriormente;   
 

- Ofício nº 008/2020, do Assessor de Governo, Eduardo Bastos, encaminhando Portarias, Decreto e 
Lei; 
 

- Do Lions Clube João Monlevade Centro, apresentando os nomes do novo Presidente, senhor Isaias 
Ferreira de Souza e da Secretária do clube Edna Maria da Silva, eleitos no último dia 28 de junho de 

2020, para o mandato do Ano Leonístico de 2020/2021.  
 

III - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS:  
 

- Ofícios nºs. 87 e 88, à Prefeita Simone Carvalho, encaminhando para sanção a Proposição de Lei 
nº 1.127/2020, de iniciativa do vereador Leles Pontes; - para providências, as Indicações de nºs: -162, 
163 e 172, do vereador Tonhão; - 164, 165, 166, 167, 168, 174 e 176, do vereador Belmar Diniz; - 
169, 170 e 171, do vereador Guilherme Nasser; - 173, do vereador Vanderlei Miranda; - 179, do 
vereador Cláudio Cebolinha, aprovadas na Reunião Ordinária realizada em 24 de junho de 2020. 
 

IV - TRIBUNA POPULAR:  
 

- Não houve inscrito. 
 

V - TRIBUNA DE VEREADORES:  
 

- Inscrição será realizada durante a realização desta Sessão Ordinária, conforme determinado no art. 
3º, da Deliberação nº 03, de 11 de maio de 2020. 
 

VI - HOMENAGEM:  
 

- Não há. 
 

VII - ORDEM DO DIA (PROJETOS PARA VOTAÇÃO): 
 

TURNO ÚNICO:  
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.129/2020, de iniciativa do vereador Vanderlei Cardoso Miranda, que Ratifica 
a denominação “Edgar Vitoriano Paulo” à rua identificada com este nome, localizada no bairro Egito, 
nesta cidade. 
 

VIII - LEITURA DE PROPOSIÇÕES: 
 

- Não há. 
 

IX - LEITURA DE REQUERIMENTOS: 
 

- Não há. 
 

X - LEITURA DE ANTEPROJETOS:  
 

- Não há. 
 

XI - LEITURA DE INDICAÇÕES: 
 



 

 

- nº 180, do vereador Guilherme Nasser, indicando os serviços de extensão do transporte público para 
atender o bairro Serra; 
 

- nº 183, do vereador Toninho Eletricista, indicando os serviços de asfaltamento para a rua Raposos, 
localizada no bairro de Lourdes;   
 

- nº 184, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina em toda a extensão da 
rua Jequitibá e, manutenção nas proximidades do número 575, localizada no bairro Estância Burian;  
 

- nº 185, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina em toda a extensão da 
avenida Efigênia Ferreira Moreira, localizada entre a rua 29 de Junho no bairro José Elói e a rua Barra 
Mansa no bairro Vale do Sol; 
 

- nº 186, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza, capina e recolhimento de 
entulhos no entorno do Campo de Futebol e, a instalação de uma lixeira comunitária nas proximidades 
do número 301, na rua Sagitário, localizada no bairro Estrela Dalva; 
 

- nº 187, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de manutenção em toda a extensão e a 
instalação de Placa “Proibido Jogar Lixo”, na rua Cinco, esquina com a rua Dois, localizada no bairro 
Sion. 
 

XII - LEITURA DE MOÇÕES: 
 

- nº 45, do vereador Revetrie, Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Adirson Alves dos Santos, 
ocorrido em 29 de junho de 2020; 
 

- nº 46, do vereador Pastor Carlinhos, Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Rodolfo Pires de 
Carvalho, ocorrido em 27 de junho de 2020; 
 

- nº 47, do vereador Toninho Eletricista, Moção de Pesar pelo falecimento do ex-vereador desta Casa, 
senhor Luiz Fonseca Vieira, ocorrido em 29 de junho de 2020. 
 

XIII - VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS: 
 

- nº 13, do vereador Cláudio Cebolinha, requerendo ao Secretário Municipal de Obras, senhor Damião 
José Teodoro de Castro, relação contendo os nomes de todas as ruas e seus respectivos bairros que 
serão asfaltadas e/ou calçadas com bloquetes no ano de 2020, no município de João Monlevade. 
 

XIV - VOTAÇÃO DE ANTEPROJETOS:  
 

- ANTEPROJETO DE LEI Nº 12/2020, de iniciativa dos vereadores Antônio Carvalho Fraga e 
Guilherme Nasser Silvério, que Institui o Programa “Microcrédito Cultural” no município de João 
Monlevade, e dá outras providências. 
 

XV - VOTAÇÃO DE INDICAÇÕES: 
 

- nº 175, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina em toda a extensão da 
avenida Cabo Frio, localizada no bairro Sion;  
 

- nº 177, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de manutenção na rua Sebastião Simão de 
Almeida, próximo ao número 290, bairro Sion;  
 

- nº 178, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina em toda a extensão da 
rua Nove, localizada no bairro Sion. 
 

XVI - VOTAÇÃO DE MOÇÕES: 
 

- Não há. 
 

XVII - ASSUNTO RELEVANTE DO DIA: 
 

 - Suspenso, conforme determinado no art. 6º, da Deliberação nº 02, de 28 de abril de 2020. 
 
 
 

Secretaria da Câmara, 1º de julho de 2020. 


