
 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

 

 

 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 8 DE JULHO 2020 
 

I - LEITURA DE ATA:  
 

II - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Não há. 
 

III - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS:  
 

- Ofício nºs 89, à Prefeita Simone Carvalho, encaminhando para providências, as Indicações 
aprovadas na Sessão Ordinária realizada em 1º de julho de 2020, sendo: - nºs. 175, 177, 178, 184, 
185,186 e 187, do vereador Belmar Diniz; - nº 180, do vereador Guilherme Nasser; - nº 183, do 
vereador Toninho Eletricista; 
 

- Ofícios nºs. 90, 91 e 92, expressando condolências aos Familiares, pelos falecimentos dos senhores 
Adirson Alves dos Santos, Rodolfo Pires de Carvalho e Luiz Fonseca Vieira.  
 

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 1.126/2020, de iniciativa do Executivo, que Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021, e dá outras providências; 
 

- 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: 
 

- nº 14, dos vereadores Revetrie e Toninho Eletricista, requerendo que seja oficiado à ArcelorMittal, 
solicitando daquela empresa, doações de trilhos à Prefeitura Municipal de João Monlevade, para 
serem instalados em locais próximos de residências onde existe risco iminente de acidentes com 
veículos.      
 
 
 



 

 

X - LEITURA DE ANTEPROJETOS:  
 

- ANTEPROJETO DE LEI Nº 13/2020, de iniciativa do vereador Antônio Carvalho Fraga, que Dispõe 
sobre o adiamento do pagamento de IPTU para os estabelecimentos elencados no artigo 3º do 
Decreto 51/2020, e todos aqueles cujas atividades permanecem suspensas na Pandemia. 
 

XI - LEITURA DE INDICAÇÕES: 
 

- nº 181, do vereador Vanderlei Miranda, indicando os serviços de substituição da tampa do bueiro 
existente em frente à Creche Irmã Dulce, localizada na rua Marquês de São Vicente, bairro Novo 
Cruzeiro; 
 

- nº 182, do vereador Vanderlei Miranda, indicando os serviços de construção de passeio no imóvel 
da Creche Irmã Dulce, na lateral da rua Ipameri, bairro Novo Cruzeiro; 
 

- nº 188, do vereador Gentil Bicalho, indicando os serviços de melhorias no sistema de iluminação 
pública, com a instalação de 1 (um) poste com luminária, na rua São Lucas, em frente à casa do antigo 
recalque do DAE, bairro Aclimação;  
 

- nº 189, do vereador Guilherme Nasser, indicando os serviços de manutenção nas bocas de lobo já 
existentes e construções de outras onde se fizer necessário, na rua Castanheira, localizada no bairro 
Sion;  
 

- nº 190, do vereador Guilherme Nasser, indicando os serviços de manutenção nas bocas de lobo já 
existentes e construções de outras onde se fizer necessário, na rua Colombo, localizada no bairro 
Sion;  
 

- nº 191, do vereador Guilherme Nasser, indicando os serviços de manutenção nas bocas de lobo já 
existentes e construções de outras onde se fizer necessário, na rua Quatro, localizada no bairro Sion;  
 

- nº 192, do vereador Guilherme Nasser, indicando os serviços de manutenção nas bocas de lobo já 
existentes e construções de outras onde se fizer necessário, na rua Dois, localizada no bairro Sion;  
 

- nº 193, do vereador Guilherme Nasser, indicando os serviços de manutenção nas bocas de lobo 
existentes na rua Acácia, localizada no bairro Campos Elíseos; 
 

- nº 194, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de manutenção na rua João Tomaz de 
Aquino, em frente ao número 31, bairro Serra do Egito; 
 

- nº 195, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de poda de árvores na rua Dezesseis, em 
frente ao número 03 e a instalação de lixeira comunitária próximo ao local, no bairro Vila Tanque; 
 

- nº 196, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina em toda a extensão do 
bairro Serra do Egito. 
 

XII - LEITURA DE MOÇÕES: 
 

- nº 48, do vereador Toninho Eletricista, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Maria do Carmo 
Campos de Paiva, ocorrido em 5 de julho de 2020; 
 

- nº 49, do vereador Leles Pontes, Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Edson da Silva Egídio, 
ocorrido em 2 de julho de 2020; 
 

- nº 50, do vereador Leles Pontes, Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Carlos Romualdo Silva, 
ocorrido em 3 de julho de 2020; 
 

- nº 51, do vereador Leles Pontes, Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Denner Alves de Souza, 
ocorrido em 5 de julho de 2020. 
 

XIII - VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS: 

 

- nº 13, do vereador Cláudio Cebolinha, requerendo ao Secretário Municipal de Obras, 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: 
 

- Não há. 
 

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, 8 de julho de 2020. 


