
 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

 

 

 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 7 DE JULHO DE 2021. 
 

I - LEITURA DE ATA:  
  

II - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Do vereador desta Casa Revetrie, justificando sua ausência na Reunião Ordinária de hoje, 7 de 
julho, por motivo de saúde; 
 

- Ofícios nºs. 143 e 144, do Assessor de Governo Gentil Bicalho, encaminhando Decretos do 
Executivo Municipal. 
 

III - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS:    
 

- Ofícios nºs. 134 ao 139, expressando condolências aos Familiares pelos falecimentos dos 
senhores (as) Luciana Helena dos Santos, Larissa Cássia Martins Morais, Sebastiana Marzila Vieira, 
Pedro Henrique Araújo Bastieri, Helena da Paixão Ferreira e José Roberto da Paz;  
 

- Ofícios nºs. 140, 141 e 142, ao Prefeito Laércio Ribeiro, enviando o expediente deliberado na 
Sessão Ordinária realizada em 30 de junho de 2021, sendo: - para sanção, avulso da Proposição de 
Lei nº 1.192/2021, do vereador Tonhão; - para providências: - Anteprojeto de Lei nº 8/2021, do 
vereador Gustavo Prandini; - Indicações nºs: - 479 e 528, do vereador Tonhão; - 511, 512, 513, 514 
e 515, do vereador Thiago Titó;  - 516, 533, 534, 535 e 536, do vereador Rael Alves; - 517 e 542, 
dos vereadores Leles Pontes e Gustavo Maciel; - 518, do vereador Revetrie; - 519, 520, 521 e 522, 
do vereador Pastor Lieberth; - 524, 525, 526 e 527, do vereador Fernando Linhares; - 530, 531 e 
532, do vereador Marquinho Dornelas; - 537, 538, 539 e 541, do vereador Dr. Presunto; 
 

- Ofício nº 144, à Secretária Municipal de Saúde senhora Raquel de Souza Paiva Drumond, 
enviando para providências o Requerimento nº 23/2021, do vereador Tonhão, aprovado em 30 de 
junho de 2021; 
 

- Ofício nº 145, ao Diretor do DAE senhor José Afonso Martins, enviando para providências o 
Requerimento nº 24/2021, do vereador Thiago Titó, aprovado em 30 de junho de 2021; 
 

- Ofício nº 146, ao Chefe do SETTRAN senhor José Jayme de Figueiredo Franco, enviando para 
providências o Requerimento nº 26/2021, do vereador Marquinho Dornelas, aprovado em 30 de 
junho de 2021; 
 

- Ofício nº 147, ao Pároco Marco José de Almeida, informando-lhe sobre a aprovação na Sessão do 
dia 30 de junho, da Moção de Aplausos nº 63/2021, proposta pelo vereador Belmar Diniz; 
 

- Ofício nº 148, ao Delegado Paulo Tavares, informando-lhe que no período de 5 a 24 de julho/2021,  
a Gerência no Setor de Identificação da Câmara estará sobre a coordenação da Servidora Valdirene 
das Graças Rodrigues Reis, devido às férias regulamentares da titular do cargo; 
 

- Ofício nº 149, ao Defensor Público senhor Hélio Piovesan, à Delegada de Mulheres Dra. Camila 
Alves e à Presidente da AcimonMulher senhora Rosiléia Espíndola, convidando para participação 
nesta Casa Legislativa, no dia 12 de julho de 2021, às 10 horas, de uma reunião que discutirá 
sobre o projeto proposto pelo vereador Gustavo Prandini, que cria a Procuradoria da Mulher, em 
tramitação nesta Edilidade. 
 
 
 

IV - TRIBUNA POPULAR:  



 

 

 

- Não houve inscrito. 
 

V - TRIBUNA DE VEREADORES:  
 

- As Inscrições dos Vereadores serão realizadas durante as Sessões Ordinárias, conforme 
determinado no art. 10, da Resolução da Mesa Diretora da Câmara nº 321, de 4 de maio de 2021. 
 

VI - HOMENAGEM:  
 

- Não há. 
 

VII - ORDEM DO DIA (PROJETOS PARA VOTAÇÃO): 
 

REDAÇÃO FINAL:   
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.164/2021, de iniciativa do vereador Fernando Linhares Pereira, que Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de todos os postos de combustíveis existentes no Município de João 
Monlevade disponibilizarem ao público calibradores de pneus em plenas condições de uso, e dá 
outras providências; 
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.172/2021, de Iniciativa do vereador Marcos Vinícius Martins Dornelas, que 
Institui como atividades essenciais os estabelecimentos de prestação de serviços de Educação 
Física públicos ou privados, essenciais para saúde da população de João Monlevade, e dá outras 
providências.  
 

SEGUNDO TURNO E REDAÇÃO FINAL:  
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.187/2021, de iniciativa do Executivo, que Aprova Aditivo ao Acordo 
Coletivo firmado entre a Administração Pública do Município de João Monlevade e o Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público Municipal de João Monlevade, Nova Era, Alvinópolis e Dom 
Silvério - SINTRAMON; 
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.191/2021, de iniciativa do vereador Geraldo Camilo Leles Pontes, que 
Institui o Dia Municipal da Conscientização sobre a Esquizofrenia, e dá outras providências. 
 

SEGUNDO TURNO:  
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.193/2021, de iniciativa do vereador Fernando Linhares Pereira, que 
Reconhece o wheeling e demais manobras de motocicletas como prática esportiva no Município de 
João Monlevade, e dá outras providências. (CONTÉM EMENDA 01 APRESENTADA PELA 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO). 
 

PRIMEIRO TURNO:  
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.184/2021, de iniciativa do vereador Marco Zalém Rita, que Cria o Programa 
IPTU VERDE e autoriza a concessão de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 
como incentivo ao uso de tecnologias ambientais sustentáveis; 
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.188/2021, de iniciativa do Executivo, que Autoriza o Município de João 
Monlevade a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações 
de crédito com outorga de garantia e dá outras providências; 
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.189/2021, de iniciativa do Executivo, que Autoriza o Município de João 
Monlevade a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações 
de crédito com outorga de garantia e dá outras providências; 
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.190/2021, de iniciativa do Executivo, que Autoriza o Município de João 
Monlevade a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações 
de crédito com outorga de garantia e dá outras providências; 
 



 

 

- PROJETO DE LEI Nº 1.194/2021, de iniciativa do Executivo, que Disciplina as atribuições do 
Conselho Municipal de Saúde do Município de João Monlevade e dá outras providências. 
 

VIII - LEITURA DE PROPOSIÇÕES: 
 

- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 430/2021, de iniciativa do vereador Thiago Araújo Moreira Bicalho, 
que Concede o Diploma de Mérito Desportivo ao senhor John Maycon dos Santos. 
 

IX - LEITURA DE REQUERIMENTOS: 
 

- nº 28, do vereador Thiago Titó, requerendo a convocação do Secretário Municipal de Obras senhor 
Eduardo Bastos, para comparecer a esta Casa Legislativa, objetivando esclarecer sobre a atual 
situação de algumas obras em nosso Município, como Posto Médico do bairro Industrial; Reforma do 
Velório; Calçamento do bairro Sion; Estrada Pedro Dias Bicalho Filho (Estrada das Pacas); Reforma 
da Praça do Povo e do Prédio do CRESB. 
 

X - LEITURA DE ANTEPROJETOS:  
 

- ANTEPROJETO DE LEI Nº 10/2021, de iniciativa do vereador Fernando Linhares Pereira, que 
Autoriza o Poder Executivo a adquirir e distribuir gás em botijão – GLP (gás liquefeito de petróleo) ou 
disponibilizar vale gás às famílias em situação de maior vulnerabilidade social. 
 

XI - LEITURA DE INDICAÇÕES: 
 

- nº 543, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de parceria com os proprietários dos imóveis 
com vista para a rua José de Abre localizada no bairro Industrial, para doação de uma faixa de seus 
terrenos para ampliação da largura do logradouro, iniciando na esquina da avenida Getúlio Vargas 
em um trecho com pouco mais de 100 (cem) metros;    
 

- nº 544, do vereador Gustavo Prandini, indicando os serviços de asfaltamento no prolongamento da 
rua Monte Santo a partir da esquina com a rua Florianópolis, incluindo o entorno da praça existente 
no local, bairro Carneirinhos;   
 

- nº 545, do vereador Gustavo Maciel, indicando os serviços de reforma geral na Escola Estadual do 
bairro Laranjeiras;  
 

- nº 546, do vereador Marquinho Dornelas, indicando os serviços de implantação do Sistema de 
Cadastro para vacinação contra a COVID-19, objetivando o aproveitamento das sobras das doses 
de vacinas que seriam descartadas; 
 

- nº 547, do vereador Leles Pontes, indicando os serviços de reforma do Campo do bairro Vera Cruz; 
 

- nº 548, do vereador Leles Pontes, indicando os serviços de instalação de abrigo no ponto de 
ônibus existente na avenida Armando Fajardo, próximo ao número 708, bairro Loanda;  
 

- nº 549, do vereador Leles Pontes, indicando os serviços de retorno das aulas de ginástica que 
eram administradas pela Professora Pepe, nos Centros Comunitários dos bairros Promorar, de 
Lourdes e no Centro Social Urbano do bairro Loanda; 
 

- nº 550, do vereador Gustavo Maciel, indicando os serviços de construção de mais uma unidade do 
CRAS - Centro de Referência em Assistência Social;  
 

- nº 551, do vereador Tonhão, indicando os serviços de implantação de um centro odontológico em 
saúde bucal na região central da Cidade, nos prédios da antiga Policlínica ou do CRESB, após a 
reforma e ampliação, na rua Duque de Caxias, bairro José Elói;   
 

- nº 552, do vereador Tonhão, indicando os serviços de construção de rede pluvial, calçamento e/ou 
asfaltamento para a rua Campo Belo, bairro Laranjeiras;  
- nº 553, do vereador Tonhão, indicando os serviços da operação “tapa buracos” ao longo das ruas 
Zezinho de Abreu e Dois, bairro Boa Vista  
 

- nº 554, do vereador Fernando Linhares, indicando os serviços da operação “tapa buracos” na rua 
Hamacek, entre os números 30 e 67, bairro Lucília;   



 

 

 

- nº 555, do vereador Fernando Linhares, indicando os serviços de instalação de assento no ponto 
de ônibus existente na rua Ipatinga, nas proximidades do número 206, bairro Santa Bárbara; 
 

- nº 556, do vereador Fernando Linhares, indicando os serviços de poda de árvore na rua Ipatinga, 
nas proximidades do número 206, bairro Santa Bárbara; 
 

- nº 557, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços de retirada de terra no meio da pista na rua 
F, bairro Tanquinho II; 
 

- nº 558, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços de melhorias no sistema de iluminação 
pública, com a instalação de rede elétrica onde se fizer necessário e reparos na atual iluminação, na 
rua José Pedro dos Santos, bairro Alvorada;   
 

- nº 559, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços da operação “tapa buracos” na rua São 
Januário, em frente ao número 100, bairro Ernestina Graciana; 
 

- nº 560, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços de instalação de corrimão no escadão 
existente próximo à rua G, bairro Boa Vista; 
 

- nº 561, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços da operação “tapa buracos” na rua Bélgica, 
bairro Cruzeiro Celeste; 
 

- nº 562, do vereador Pastor Lieberth, indicando que parte dos empréstimos que serão contratados 
junto ao BDMG pelo Executivo Municipal, sejam destinados à execução de serviços que trarão 
melhorias no Sistema de Abastecimento de Água, aumentando desta forma a capacidade dos 
reservatórios para beneficiar a população da parte mais alta do nosso Município;    
 

- nº 563, do vereador Pastor Lieberth, indicando os serviços de manutenção e reconstrução dos 
bueiros que estão afundando por toda a extensão das avenidas Cândido Dias e Armando Fajardo, 
bairro Loanda; 
 

- nº 564, do vereador Pastor Lieberth, indicando os serviços da operação “tapa buracos” na avenida 
Armando Fajardo, nas proximidades do número 4.272, bairro Loanda;  
 

- nº 565, do vereador Pastor Lieberth, indicando os serviços de asfaltamento, limpeza de bueiros e 
retirada de lama, na rua Gigliane Tamara de Almeida, bairro Sion; 
 

- nº 566, do vereador Pastor Lieberth, indicando a contratação de uma empresa terceirizada para 
prestar os serviços de transporte dos pacientes em tratamento de hemodiálise; 
 

- nº 567, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de instalação de postes na rua Salvador 
Braga, nas proximidades do número 766, bairro Cruzeiro Celeste; 
 

- nº 568, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de recomposição do asfalto na rua Maria 
Marquês da Silva, bairro Boa Vista; 
 

- nº 569, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de construção de rede de esgoto na rua 
Bem-te-vi, no entroncamento da rua 17, nas proximidades do número 520, bairro Cidade Nova; 
 

- nº 570, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de instalação de tampa no bueiro existente 
na rua 17, em frente ao número 351, bairro Cidade Nova; 
 

- nº 571, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de limpeza, retirada de entulhos e lixo de 
uma casa que se encontra abandonada na rua Belarmina de Souza Moura, ao lado do número 214, 
bairro Planalto; 
 

- nº 572, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de limpeza e capina de uma casa que se 
encontra abandonada na rua Juiz de Fora, número 412, bairro de Lourdes;  
 

- nº 573, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de asfaltamento na rua Oiti, bairro Recanto 
Paraíso;  
 

- nº 574, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de retirada de terra em um passeio na rua 
Eldorado, número 81, bairro São Benedito;    
 



 

 

- nº 575, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de instalação de redutor de velocidade 
(quebra-molas) na rua Santos Dumont, bairro Santa Cecília. 
 

XII - LEITURA DE MOÇÕES: 
 

- Não há. 
 

XIII - VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS: 
 

- Não há. 
 

XIV - VOTAÇÃO DE ANTEPROJETOS: 
 

- ANTEPROJETO DE LEI Nº 9/2021, de iniciativa do vereador Geraldo Camilo Leles Pontes, que 
Autoriza o Poder Público Municipal fornecer caixas d’água à população carente, e dá outras 
providências. 
 

XV - VOTAÇÃO DE INDICAÇÕES: 
 

- nº 523, do vereador Pastor Lieberth, indicando os serviços de sinalização de trânsito nas 
proximidades do Depósito de Carvão, bairro Santa Cruz;  
 

- nº 529, do vereador Marquinho Dornelas, indicando os serviços de melhorias no sistema de 
iluminação pública com a instalação de poste com luminárias na rua 17, próximo ao número 608, 
bairro Cidade Nova; 
 

- nº 540, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de conclusão de obra do DAE na rua 
Petrópolis, número 656, bairro Teresópolis. 
 

XVI - VOTAÇÃO DE MOÇÕES: 
 
 

-Não há. 
 

XVII - ASSUNTO RELEVANTE DO DIA: 
 

 - Suspenso, conforme determinado no art. 11, da Resolução da Mesa Diretora da Câmara nº 314, 
de 4 de fevereiro de 2021.  
 
 
 
 
 
 

Secretaria da Câmara Municipal/2021. 


