
 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

 

 

 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE JUNHO DE 2020 
 

I - LEITURA DE ATA:  
 

II - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Ofícios nºs. 006 e 007/2020, do Assessor de Governo Eduardo Bastos, encaminhando as Prestações 
de Contas, respectivamente, do Município de João Monlevade referente aos meses de novembro e 
dezembro/2019 e janeiro/2020; e da Fundação Casa de Cultura de João Monlevade, referente aos 
meses de dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020.    
 

- Ofício nº 053/2020, da senhora Christiane Linhares Vale, Secretária Executiva do Consórcio 

Intermunicipal Multissetorial do Médio Piracicaba, remarcando a reunião solicitada através do 

Requerimento nº 12/2020, agendada para hoje, 24 de junho, para o dia 30 de junho de 2020 (terça-

feira), às 14 horas, nesta Casa, onde estarão presentes a Secretária Executiva do CONSMEPI, o 

Gestor de Contrato junto ao município e um Representante da Empresa responsável pela prestação 

dos serviços, para esclarecimentos das dúvidas dos Vereadores em relação à iluminação pública em 

nossa Cidade.  
 

III - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS:  
 

- Ofício nº 85/2020, ao CONSMEPI, enviando o Requerimento nº 12/2020, de iniciativa do vereador 

Toninho Eletricista, aprovado em 17 de junho de 2020, referente à reunião agendada para o dia 24 de 

junho, 14 horas, com representante do consórcio para esclarecimentos sobre serviços de iluminação 

pública prestados ao nosso Município;   
 

- Ofícios nº 86, à senhora Maria Elizabeth de Paula Pereira e demais Familiares, expressando 
condolências pelo falecimento de sua mãe, senhora Efigênia Tomazia de Paula. 
  

IV - TRIBUNA POPULAR:  
 

- Suspensa, de acordo com a Deliberação nº 01/2020. 
 

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): 
 

SEGUNDO TURNO E REDAÇÃO FINAL: 
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.127/2020, de iniciativa do vereador Geraldo Camilo Leles Pontes, que 
Autoriza o município de João Monlevade a retirar terras e entulhos, provenientes de deslizamentos de 
barrancos, provocados em decorrência de fenômenos adversos como a chuva, nos casos de urgência, 
para garantia do interesse público e da segurança das pessoas, e dá outras providências. 
 



 

 

TURNO ÚNICO:  
 

- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 410/2018, de iniciativa dos vereadores Antônio Carvalho Fraga, 
Antônio Paula Magalhães, Carlos Roberto Lopes, Cláudio Domingues Magalhais, Fábio Lúcio da Silva, 
Geraldo Antônio Marcelino, Geraldo Camilo Leles Pontes, Revetrie Silva Teixeira, Sinval Jacinto Dias 
e Vanderlei Cardoso Miranda, que Altera a Resolução nº 695, de 20 de dezembro de 2016, e dá outras 
providências. (CONTÉM EMENDA Nº 01 APRESENTADA PELOS VEREADORES BELMAR 
LACERDA SILVA DINIZ, DJALMA AUGUSTO GOMES BASTOS, GENTIL LUCAS MOREIRA 
BICALHO, GUILHERME NASSER SILVÉRIO E THIAGO ARAÚJO MOREIRA BICALHO). 
 

VIII - LEITURA DE PROPOSIÇÕES: 
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.130/2020, de iniciativa do vereador Sinval Jacinto Dias, que Altera o artigo 
8º da Lei n.º 1.475, de 17 de maio de 2000, e dá outras providências. 
 

IX - LEITURA 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. 
 

X - LEITURA 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. 
 

XI - LEITURA DE INDICAÇÕES: 
 

- nº 169, do vereador Guilherme Nasser, indicando os serviços de manutenção no sistema de 
iluminação pública, com a extensão da rede elétrica, na avenida São Bernardino, localizada no bairro 
Serra;  
 

- nº 170, do vereador Guilherme Nasser, indicando os serviços de manutenção no sistema de 
iluminação pública, com a extensão da rede elétrica, na rua São Tomé, localizada no bairro Ernestina 
Graciana; 
 

- nº 171, do vereador Guilherme Nasser, indicando os serviços de manutenção nas bocas de lobo 
existentes na rua São Tomé, localizada no bairro Ernestina Graciana; 

 

- nº 172, do vereador Tonhão, indicando os serviços de instalação de academia ao “ar livre” e 
revitalização da praça, na rua Professora Taninha Machado, localizada no bairro Planalto;  
 

- nº 173, do vereador Vanderlei Miranda, indicando os serviços de substituição da atual iluminação por 
lâmpadas de Led, na avenida Nova York, localizada entre os bairros Novo Cruzeiro e Cruzeiro Celeste;   
 

- nº 174, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina por toda a extensão da 
rua Oiti, localizada no bairro Recanto Paraíso; 
 

- 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 176, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina na Praça localizada na 
rua Dr. Geraldo Soares de Sá, ao lado do número 213, bairro Vila Tanque; 
 

- 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; 
 



 

 

- nº 179, do vereador Cláudio Cebolinha, indicando os serviços de instalação de canaletas na 
cabeceira do barranco existente nos fundos da residência de número 58, localizada na rua Catas 
Altas, bairro Laranjeiras.  
 

XII - LEITURA DE MOÇÕES: 
 

- Não há. 
 

XIII - VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS: 
 

- nº 11, do vereador Belmar Diniz, requerendo alteração no disposto do artigo 7º, da Deliberação nº 
01 e do artigo 5º, da Deliberação nº 02, ambas desta Casa, suspendendo a realização da Tribuna 
Popular nas Reuniões Ordinárias, para que seja permitida a inscrição na referida tribuna, restringindo-
a a 01 (uma) entidade por reunião, com tempo de uso de 05 (cinco) minutos. (Contém Emenda 
Aditiva apresentada pelo vereador Sinval Jacinto Dias). 
 

XIV - VOTAÇÃO DE ANTEPROJETOS:  
 

- Não há. 
 

XV - VOTAÇÃO DE INDICAÇÕES: 
 

- nº 162, do vereador Tonhão, indicando os serviços de melhorias no sistema de iluminação pública, 
com a instalação de um transformador na rua Nova Iguaçu, localizada no bairro Feixos;   
 

- nº 163, do vereador Tonhão, indicando os serviços de instalação de redutor de velocidade na rua 
Três, nas proximidades do número 59, bairro Nova Esperança; 
 

- nº 164, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de instalação de bueiro para captação de 
água pluvial na rua Bahia, trecho compreendido entre os números 13 e 583, bairro Tanquinho I;   
 

- nº 165, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina em toda a extensão da 
rua Platina, bairro Industrial; 
 

- nº 166, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina na rua Colatina, trecho 
compreendido entre os números 680 e 782, bairro Industrial;   
 

- nº 167, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina para as ruas José 
Salvador dos Santos; Pingo D’ água; Esperança; Nove de Abril; Campo Verde; e Santa Fé, localizadas 
no bairro Campo Alegre; 
 

- nº 168, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de manutenção na rua Governador 
Valadares, próximo ao número 249, localizada no bairro Santa Bárbara.  
 

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, 24 de junho de 2020. 


