
 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

 

 

 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE JUNHO DE 2021. 
 

I - LEITURA DE ATA:  
  

II - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Ofício nº 126 e 130, do Assessor de Governo Gentil Bicalho, encaminhando Decretos do Executivo; 
 

- Ofício nº 430/2021, do Promotor de Justiça Igor Citeli Fajardo Castro, comunicando sobre a 
Correição Ordinária na 1ª Promotoria de Justiça de João Monlevade, no período de 15 de maio a 9 
de julho de 2021; 
 

- Do Diretor do DAE, senhor José Afonso Martins, encaminhando Nota Técnica nº 155/2021, 
referente estudo tarifado dos serviços de água e esgoto do nosso Município. 
 

III - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS:       
 

- Ofícios nºs. 104, 105 e 106, ao Prefeito Laércio Ribeiro, enviando o expediente deliberado na 
Sessão Ordinária realizada em 9 de junho de 2021, sendo: - para sanção: - Proposição de Lei nº 
1.178/2021, dos vereadores Bruno, Gustavo Maciel e Revetrie; - para providências: -  Indicações 
nºs: - 362, 407, 426 e 427, do vereador Fernando Linhares; - 363, 364, 390 e 391, do vereador 
Vanderlei Miranda; - 365 e 371, do vereador Gustavo Prandini;  -. 366, 367, 368, 369, 370 e 408, do 
vereador Leles Pontes; - 372, 373, 374, 375, 376, 415, 416, 417, 418 e 419, do vereador Bruno 
Cabeção; - 377, 378, 379, 380, 381, 413 e 414, do vereador Tonhão; - 382, 383, 384, 405, 406 e 
428, do vereador Pastor Lieberth; - 392, 393, 410, 411 e 412, do vereador Gustavo Maciel; - 394, 
395, 396, 397, 409, 429, 430, 431 e 432, do vereador Marquinho Dornelas; - 398, 399, 425, 433, 434 
e 435, do vereador Dr. Presunto; - 400, 401, 402, 403 e 404, do vereador Revetrie; - 420, 421, 422, 
423 e 424, do vereador Thiago Titó; - Requerimento nº 15, do vereador Fernando Linhares; 
 

- nº 107, ao Secretário de Obras Eduardo Bastos, enviando para providências o Requerimento nº 16, 
do vereador Bruno Cabeção, aprovado em 9 de junho de 2021; 
 

- nº 108, à Secretária de Educação Maria do Sagrado Coração, enviando para providências, o 
Requerimento nº 17, do vereador Marquinho Dornelas, aprovado em 9 de junho de 2021; 
 

- nºs. 109 ao 113, expressando condolências aos Familiares pelos falecimentos dos senhores (as) 
Geraldo Evangelista, Antônio Júlio de Souza, Karla Ferreira Fernandes, Márcio de Almeida e Sidney 
Martins da Silva.  
 

IV - TRIBUNA POPULAR:  
 

- Lenean Costa Rocha - Diretor da ACINPODE - Associação de Cooperação e Integração dos 
Portadores de Deficiência de João Monlevade; 
 

Assunto: “Situação das Pessoas com Deficiências e Mobilidade Reduzida que vem cada dia 
aumentando”. 
 

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): 
 

TURNO ÚNICO: 
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.182/2021, de iniciativa do vereador Rael Alves Gomes, que Denomina de 
Benedito Borges Matos a rua com entrada pela rua José Faustino Taveira, localizada no bairro Boa 
Vista.  
 

PRIMEIRO TURNO: 
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.181/2021, de iniciativa do vereador Lieberth Oliveira Silva, que Institui o 
“Dia do Protestante” no Município de João Monlevade, e dá outras providências. 
 

VIII - LEITURA DE PROPOSIÇÕES: 
 

- PROJETO DE LEI Nº 1.186/2021, de iniciativa do Executivo, que Aprova o Termo de Cooperação 
Técnica celebrado entre o Município de João Monlevade e o Departamento Municipal de Águas e 
Esgotos - DAE e dá outras providências; 
 

- 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 RESOLUÇÃO Nº 429/2021, de iniciativa do vereador Bruno Nepomuceno Braga, 
que Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de João Monlevade ao senhor Wellington 
de Paiva Medeiros. 
 

IX - LEITURA DE REQUERIMENTOS: 
 

- nº 19, do vereador Tonhão, requerendo informações sobre os repasses recebidos pela Associação 
São Vicente de Paulo oriundos de Emendas Parlamentares, entre os anos de 2017 e 2021, 
discriminando as emendas, valores e comprovantes das despesas realizadas com os recursos 
advindos destas emendas; 
 

- nº 20, dos vereadores Tonhão e Rael Alves, requerendo informações sobre a frota de veículos e 
das máquinas retroescavadeiras e pá mecânica pertencentes ao Patrimônio público;  
 

- nº 21, do vereador Leles Pontes, requerendo informações sobre a implementação dos Serviços de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em nosso Município; 
 

- nº 22, dos vereadores Belmar Diniz, Fernando Linhares, Tonhão e Dr. Presunto, Membros das 
Comissões de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços e de Direitos Humanos e do 
Consumidor, Defesa Social e Desenvolvimento Econômico, requerendo o agendamento de Reunião, 
no prazo de até 15 (quinze) dias, para esclarecimentos acerca do Projeto de Resolução nº 
426/2021, do vereador Gustavo Prandini, que Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no 
âmbito da Câmara Municipal de João Monlevade e dá outras providências, em tramitação nesta 
Casa. 
 

X - LEITURA DE ANTEPROJETOS:  
 

- Não há. 
 
 
 
 
 
 
 

XI - LEITURA DE INDICAÇÕES: 



 

 

 

- nº 436, do vereador Belmar Diniz, indicando serviços de recolhimento de uma pedra localizada em 
um córrego da rua Camélia, bairro Campos Elíseos, próximo ao número 413, bem como 
manutenção e melhorias com escória fina; - manutenção da escada localizada na rua Cravinha; 
 

- nº 437, do vereador Belmar Diniz, indicando serviços de manutenção do Posto de Saúde do bairro 
Nova Esperança;  
 

- nº 438, do vereador Belmar Diniz, indicando serviços de limpeza e capina na rua Barão de Cocais, 
entre os números 12 e 260, bairro Barraginha;  
 

- nº 439, do vereador Belmar Diniz, indicando serviços de limpeza, capina e recolhimento de 
entulhos de todas as ruas do bairro Nova Esperança;  
 

- nº 440, do vereador Belmar Diniz, indicando melhorias no sistema de iluminação pública da Praça 
do Epa até a Igrejinha do Cruzeiro Celeste;  
 

- nº 441, do vereador Marquinho Dornelas, indicando os serviços de abertura, manutenção e/ou 
construção de outros banheiros públicos de qualidade, nas praças do Povo e Sete de Setembro;  
 

- nº 442, do vereador Marquinho Dornelas, indicando os serviços de padronização de todos os 
abrigos de pontos de ônibus utilizando o modelo de telhado abaulado, em nossa Cidade;  
 

- nº 443, do vereador Marquinho Dornelas, indicando o cumprimento da Lei nº 2.182, de 14 de 
setembro de 2016, que “Institui o Programa “Pedestre em foco - pé na faixa pé no freio” e dá outras 
providências;    
 

- nº 444, do vereador Marquinho Dornelas, indicando o cumprimento da Lei nº 2.142, de 17 de 
novembro de 2015, que “Obriga os hospitais e unidades de saúde  situados no município de João 
Monlevade que prestam atendimentos de urgência e  emergência a afixarem cartaz e/ou placa 
informando a escala diária de médicos plantonistas e dá outras providências”;  
 

- nº 445, do vereador Marquinho Dornelas, indicando a regulamentação para execução da Lei nº 
2.292, de 31 de outubro de 2018 que “Dispõe sobre a criação do Programa “Adote o Verde”, e dá 
outras providências;    
 

- nº 446, do vereador Fernando Linhares, indicando os serviços de asfaltamento na rua Maçônica, 
bairro Belmonte; 
 

- nº 447, do vereador Fernando Linhares, indicando os serviços de limpeza, capina e retirada de 
entulhos nas ruas Berilo, Cristal, Diamante, Granada, Safira, Topázio, Turfa, Turmalina, bairro Jacuí;  
 

- nº 448, do vereador Fernando Linhares, indicando os serviços de melhorias no sistema de 
iluminação pública e manutenção nos passeios, entre as ruas Rio Casca e Ipoema, bairro Belmonte; 
 

- nº 449, do vereador Fernando Linhares, indicando os serviços de capina, limpeza e retirada de 
entulhos nas ruas Larissa, Mitelene, Atenas, Corinto, Micenas, Cândida, bairro Nova Aclimação; 
 

- nº 450, do vereador Revetrie, indicando os serviços de asfaltamento para as ruas Governador 
Valadares, Ipatinga, Colatina e Platina, bairro Santa Bárbara;  
 

- nº 451, do vereador Tonhão, indicando os serviços de ambulâncias para transporte de pacientes 
que fazem tratamentos fisioterápicos em nosso Município; 
 

- nº 452, do vereador Leles Pontes, indicando os serviços de implementação dos Serviços de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em nosso Município; 
  

- nº 453, do vereador Leles Pontes, indicando os serviços de construção de muro e recuperação do 
trecho em declive, na rua Um, bairro Nova Esperança; 
 

- nº 454, do vereador Bruno Cabeção, indicando a construção de rede de esgoto na rua Três, bairro 
Cidade Nova; 
 

- nº 455, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços de rede de esgoto na rua Sebastião de 
Abreu Silva no bairro Loanda; 
 



 

 

- nº 456, do vereador Thiago Titó, indicando a instalação de placa educativa “Pare”, na esquina da 
rua Josefa Leal, bairro José de Alencar; 
 

- nº 457, do vereador Thiago Titó, indicando melhorias no cruzamento entre as ruas Louis Ensch, 
Gomes Batista e Teófilo Otoni, bairro de Lourdes; 
 

- nº 458, do vereador Thiago Titó, indicando serviços de sinalização e pintura na pista de rolamento 
da rua Josefa Leal, bairro José de Alencar; 
 

- nº 459, do vereador Gustavo Prandini, indicando os serviços de melhorias no sistema de 
iluminação pública na avenida Getúlio Vargas, com início no Mercado Pedro Machado até o 
Supermercado Via 2000, bairro Santa Bárbara; 
 

 - nº 460, do vereador Gustavo Prandini, indicando os serviços de limpeza na rua Vargem Linda, 
próximo ao número 200, bairro Laranjeiras; 
 

- nº 461, do vereador Gustavo Maciel, indicando os serviços de melhorias no sistema de iluminação 
pública das quadras do bairro Baú; 
 

- nº 462, do vereador Gustavo Maciel, indicando os serviços de construção de um Viradouro para 
ônibus, na avenida São Bernardino, número 763, Residencial Mirante dos Cristais, bairro Serra;  
 

- nº 463, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços de melhorias na esquina da rua Riachuelo 
com avenida Getúlio Vargas, bairro Santa Bárbara; 
 

- nº 464, do vereador Revetrie, indicando os serviços de vistoria no córrego na rua Luiz Gonzaga, 
próximo ao número 1.135ª, bairro Santo Hipólito; 
 

- nº 465, do vereador Revetrie, indicando os serviços de construção de rampa para cadeirantes e 
crianças, manutenção, reparos e limpeza, na Creche CEMEI, bairro Promorar;     
 

- nº 466, do vereador Vanderlei Miranda, serviços de melhorias no sistema de iluminação pública, 
com a instalação de mais postes, na rua Olavo Bilac, no trecho compreendido entre as ruas 
Cassimiro de Abreu e Alameda Cearense, bairro Palmares; 
 

- nº 467, do vereador Pastor Lieberth indicando os serviços de sinalização, rede de água e 
construção de área de lazer na praça do bairro Planalto;   
 

- nº 468, do vereador Pastor Lieberth indicando os serviços de remoção de ponto de ônibus para 
outro local, na rua São Mateus, número 35, bairro Aclimação;  
 

- nº 469, do vereador Pastor Lieberth, indicando os serviços de pavimentação asfáltica para a rua C, 
bairro Vera Cruz;  
 

- nº 470, do vereador Gustavo Maciel, indicando os serviços de  melhorias no sistema de iluminação 
pública, com a instalação de iluminação de LED, construção de pista de caminhada e de ciclovias, 
na rua Amazonas, bairro Santa Cruz;  das quadras do bairro Baú; 
 

- nº 471, do vereador Gustavo Maciel, indicando os serviços de construção de passeios com 
corrimão por toda a extensão da avenida Santa Cruz até a divisa com o bairro José Modesto de 
Ávila; 
 

- nº 472, do vereador Gustavo Maciel, indicando os serviços de pintura nos quebra-molas, nas faixas 
de pedestres, nos canteiros centrais e nos meios-fios de toda a nossa Cidade;  
 

- nº 473, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de  reposição do calçamento e proteção do 
muro na rua Campos Altos, bairro Metalúrgico;  
 

- nº 474, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de limpeza e capina em um lote na rua 
Sertaneja, bairro Belmonte 
 

- nº 475, do vereador Bruno Cabeção, indicando que as contas de água e demais débitos dos 
consumidores do DAE possam ser pagos em todas as agências bancárias; 
 



 

 

- nº 476, do vereador Bruno Cabeção, indicando serviços de limpeza do córrego e capina na rua 
José do Carmo de Souza, bairro Petrópolis, esquina com a rua Projetada, nas proximidades do 
número 17; 
 

- nº 477, do vereador Bruno Cabeção, indicando a extensão de rede elétrica na rua Araxá, próximo 
ao número 475, seguindo à rua Juiz de Fora, bairro Loanda construção de rede de esgoto na rua 
Três, bairro Cidade Nova; 
 

- nº 478, do vereador Bruno Cabeção, indicando a construção de rede pluvial e pavimentação na rua 
Araxá, bairro Loanda. 
 

XII - LEITURA DE MOÇÕES: 
 

- nº 52, do vereador Gustavo Maciel, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Vera Lúcia Leite 
da Mota, ocorrido em 10 de junho de 2021; 
 

- nº 53, do vereador Leles Pontes, Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Dias 
Figueiredo, ocorrido em 3 de junho de 2021;   
 

- nº 54, do vereador Vanderlei Miranda, Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Francisco 
Aparecido dos Santos, popularmente conhecido como Zitão do Ferro Velho e pai da ex-assessora 
parlamentar desta Casa Francisnara Cintia dos Santos, ocorrido em 12 de junho de 2021; 
 

- nº 55, do vereador Dr. Presunto, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Clélia Magela de 
Souza, ocorrido em 14 de junho de 2021;   
 

- nº 56, do vereador Belmar e outros, Moção de Repúdio à violação dos direitos dos animais; 

- nº 57, do vereador Vanderlei Miranda, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Crisdem 
Helena de Souza, ocorrido em 9 de junho de 2021; 
 

- nº 58, do vereador Vanderlei Miranda, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Zélia de 
Magalhães, irmã do ex-vereador desta Casa Toninho Eletricista, ocorrido em 15 de junho de 2021; 
 

- nº 59, do vereador Thiago Titó, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Maria Amélia André, 
ocorrido em 13 de junho de 2021; 
 

- nº 60, do vereador Thiago Titó, Moção de Pesar pelo falecimento do senhor José  Pascoal Ciriano, 
ocorrido em 11 de junho de 2021; 
 

- nº 61, do vereador Leles Pontes, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Alaíde Maria 
Andrade, tia do servidor desta Casa Maicow Sandro Ferreira, ocorrido em 15 de junho de 2021. 
 

XIII - VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS: 
 

- Não há. 
 

XIV - VOTAÇÃO DE ANTEPROJETOS: 
 

- ANTEPROJETO DE LEI Nº 7/2021, de iniciativa do vereador Fernando Linhares Pereira, que 
Dispõe sobre a criação do Concurso Fotográfico Cartões Postais de João Monlevade, e dá outras 
providências. 
 

XV - VOTAÇÃO DE INDICAÇÕES: 
 

- nº 385, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de construção de muro gabião em frente ao 
número 89, bairro Ipiranga; 
 

- nº 386, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de retirada de entulhos na rua Caetés, em 
frente ao número 203, bairro Ipiranga; 
 

- nº 387, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de limpeza e recomposição do calçamento 
na rua Colombo esquina com a rua Castanheira, bairro Sion;  
 



 

 

- nº 388, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de melhorias no sistema de iluminação 
pública, com a instalação de postes com luminárias na rua Projetada, nas proximidades da Igreja, 
bairro Tanquinho I; 
 

- nº 389, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de instalação de tenda em frente à Farmácia 
Popular, sinalização de vagas para veículos e a designação de um fiscal para controlar a entrada,  
na avenida Getúlio Vargas, número 3.025, bairro Belmonte. 
 

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. 


