
 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

 

 

 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2021. 
 

I - LEITURA DE ATA:  
  

II - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Ofício nº 132, do Assessor de Governo Gentil Bicalho, encaminhando Decreto do Executivo nº 76, 
que “Prorroga o prazo de estado de calamidade pública declarado no decreto nº 008/2021, de 07 de 
janeiro de 2021, em razão dos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19”;  
 

III - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS:       
 

- Ofícios nºs. 115 e 125, ao Prefeito Laércio Ribeiro, enviando o expediente deliberado na Sessão 
Ordinária realizada em 16 de junho de 2021, sendo: - para sanção: - Proposição de Lei nº 
1.182/2021, do vereador Rael Alves; - para providências: - Anteprojeto de Lei nº 7/2021, do vereador 
Fernando Linhares; - Indicações nºs: - 385, 386, 387, 388 e 389, do vereador Rael Alves; - 436, 437, 
438, 439 e 440, do vereador Belmar Diniz; - 441, 442, 443 e 447, do vereador Marquinhos Dornelas; 

- 446, 447, 448 e 449, do vereador Fernando Linhares; - 450, 464 e 465, do vereador Revetrie; - 
451, do vereador Tonhão; - 452 e 453, do vereador Leles Pontes; - 454, 475, 476, 477, 478, do 
vereador Bruno Cabeção; - 455, 456, 457, 458 e 463, do vereador Thiago Titó; - 459 e 460, do 
vereador Gustavo Prandini; - 462, 470, 471 e 472, do vereador Gustavo Maciel; - 466, do vereador 
Vanderlei; - 467, 468 e 469, do vereador Pastor Lieberth; - 473 e 474, do vereador Dr. Presunto; 
 

- Ofícios nºs. 116 ao 124, expressando condolências ao Familiares pelos falecimentos dos senhores 
(as) Vera Lúcia Leite Mota, Geraldo Dias Figueiredo; Francisco Aparecido dos Santos, Clélia Magela 
de Souza, Crisdem Helena de Souza, Zélia de Magalhães, Maria Amélia André, José Pascoal 
Ciriano e Alaíde Maria Andrade. 
 

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): 
 

EM SEGUNDO TURNO E REDAÇÃO FINAL:  
 

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. 
 

EM PRIMEIRO TURNO:  
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2021, de iniciativa do Executivo, que Dispõe sobre a 

administração e fiscalização de cemitérios e dá outras providências. 
 



 

 

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. 
 

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 1.187/2021, 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. 
 

VIII - LEITURA DE PROPOSIÇÕES:  
 

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 36/2021, de iniciativa dos vereadores Belmar 

Lacerda Silva Diniz, Bruno Nepomuceno Braga, Fernando Linhares Pereira Lieberth Oliveira Silva e 

Revetrie Silva Teixeira, que Acrescenta o artigo 79-A à Lei Orgânica do município de João 

Monlevade. 
 

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 1.191/2021, de iniciativa do vereador Geraldo Camilo Leles Pontes, que 

Institui o Dia Municipal da Conscientização sobre a Esquizofrenia, e dá outras providências; 
 

PROJETO DE LEI Nº 1.192/2021, de iniciativa do vereador Geraldo Antônio Marcelino, que 

Denomina de José Nicodemos das Graças a rua Projetada, localizada no bairro Palmares, paralela à 

Alameda dos Dinamarqueses e com acesso pela rua Olavo Bilac; 
 

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; 
 

IX - LEITURA DE REQUERIMENTOS: 
 

- nº 23, do vereador Tonhão, requerendo o agendamento de uma reunião presencial com a Sra. 

Raquel Drumond, atual Secretária de Saúde, para prestar informações, sobre a secretaria no que 

tange a atendimentos aos cidadãos, prazos, situação dos postos de saúde; disponibilidade de 



 

 

servidores e médicos vinculados na rede municipal e todos assuntos que tange sobre a saúde do 

nosso município. 

X - LEITURA DE ANTEPROJETOS:  
 

- ANTEPROJETO DE LEI Nº 08/2021, de iniciativa dos vereadores Gustavo Henrique Prandini de 

Assis e Geraldo Antônio Marcelino, que Altera a Lei Municipal nº 1.041, de 03 de julho de 1991, e dá 

outras providências. 
 

XI - LEITURA DE INDICAÇÕES: 
 

- nº 479, do vereador Tonhão, indicando serviços de pavimentação asfáltica na rua Divino Manoel 
Silvestre, bairro Novo Cruzeiro;  
 

- nº 480, do vereador Tonhão, indicando serviços de construção de rede pluvial e do calçamento ou 
asfaltamento, interligando a rua Bandeirantes à rua Seringueira;  
 

- nº 481, do vereador Tonhão, indicando serviços de reparos dos refletores e reforma de telas de 
proteção na quadra localizada na rua Pedreira de Cima;  
 

- nº 482, do vereador Tonhão, indicando serviços de implantação de abrigo de ônibus na avenida 
Cândido Dias, próximo ao nº 1.020 (em frente à Mercearia do Rossi), bairro Loanda;  
 

- nº 483, do vereador Fernando Linhares, indicando a substituição da iluminação que foi trocada na 
Praça Rodrigo Cota Bastieri para a Praça a ser construída no bairro Nova Aclimação;  
 

- nº 484, do vereador Fernando Linhares, indicando a ampliação de mais horários para atender os 
usuários do transporte coletivo no bairro Jacuí;  
 

- nº 485, do vereador Fernando Linhares, indicando serviços de limpeza, capina e manutenção da 
Praça localizada na avenida Brasília, próximo ao número 706, bairro Baú;  
 

- nº 486, do vereador Thiago Titó, indicando serviços de recomposição asfáltica no final da rua 
Gameleira, bairro Nossa Senhora da Conceição;  
 

- nº 487, do vereador Thiago Titó, indicando conclusão dos serviços de reparos na rua 27, bairro 
Areia Preta;  
 

- nº 488, do vereador Thiago Titó, indicando serviços de reparos na rua Uruguai, devido a pista ter 
cedido, bairro Petrópolis;  
 

- nº 489, do vereador Thiago Titó, indicando serviços de nivelamento da rua Redelvino de Oliveira, 
bairro Campos Eliseos;  
 

- nº 490, do vereador Pastor Lieberth, indicando serviços de melhorias e reforma no campo de 
futebol do bairro Estrela Dalva tais como: iluminação, instalação de novas traves e telas e pinturas 
Elíseos;  
 

- nº 491, do vereador Pastor Lieberth, indicando alteração no trânsito na altura da avenida Nova 
York, bairro Cruzeiro Celeste;  
 

- nº 492, do vereador Pastor Lieberth, indicando serviços de asfaltamento da rua Centauro, bairro 
Estrela Dalva;  
 

- nº 493, do vereador Pastor Lieberth, indicando melhorias no sistema de iluminação pública do 
campo de futebol do bairro Nova Monlevade;  
 

- nº 494, do vereador Pastor Lieberth, indicando estender o itinerário da linha 43 até os bairros 
Monte Sagrado, 1º de maio, Novo Cruzeiro, Estrela Dalva e Corumbiara de Vanessa;  
 

- nº 495, do vereador Bruno Cabeção, indicando melhorias no sistema de iluminação pública e 
pavimentação no novo loteamento da rua Saramenha, bairro Metalúrgico;  
 



 

 

- nº 496, do vereador Bruno Cabeção, indicando serviços de construção de rede de água e esgoto 
no novo loteamento da rua Saramenha, bairro Metalúrgico;  
 

- nº 497, do vereador Bruno Cabeção, indicando serviços de construção de rede pluvial e 
pavimentação na rua Três, próximo ao nº 76, bairro Cidade Nova;  
 

- nº 498, do vereador Bruno Cabeção, indicando melhorias no sistema de iluminação pública da rua 
Joaquim Gomes   de Melo, próximo ao número 55, bairro de Lourdes;  
 

- nº 499, do vereador Bruno Cabeção, indicando serviços de melhorias no sistema de iluminação 
pública na rua Três, próximo ao número 67, bairro Cidade Nova;  
 

- nº 500, do vereador Belmar Diniz, indicando melhorias no sistema de iluminação pública com  a 
instalação de postes com luminária na rua Geraldo Ferreira de Araújo (antiga rua A), bairro 
Tanquinho II; 
 

- nº 501, do vereador Leles Pontes, indicando redutor de velocidade (quebra-molas) próximo ao 
número 371, ente os bairros cidade Nova e Boa Vista;  
 

- nº 502, do vereador Leles Pontes, indicando pintura de faixa de pedestre e instalação de placa 
indicando (quebra-molas) na avenida Armando Fajardo, em frente ao número 383, bairro Loanda;  
 

- nº 503, do vereador Gustavo Maciel, indicando a construção de passeios no trecho das ruas 
Orquídeas, Gazânia e Azaleia,  bairro Campos Elíseos;  
 

- nº 504, do vereador Gustavo Maciel, indicando serviços de asfaltamento na rua Calafate, bairro 
Lucília;  
 

- nº 505, do vereador Gustavo Maciel, indicando a construção de pistas de “PUMPTRACK”, que 
pode ser utilizada por ciclistas infantis, iniciantes, amadores e profissionais, no quadrante entre a 
Polícia Militar e à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (DVO); 

- nº 506, do vereador Marquinho Dornelas, indicando o cumprimento da Lei nº 2.329, de 27 de 
novembro de, que Institui o programa ”cidade limpa”, destinado à confecção, instalação e 
conservação de lixeiras ao longo dos logradouros públicos municipais, através de parcerias centre o 
poder público e a iniciativa privada;  
 

- nº 507, do vereador Marquinho Dornelas, indicando a regulamentação para execução da Lei nº 
2.268, de 04 de maio de 2018, que ”Institui o programa caçamba social, e dá outras providencias”;  
 

- nº 508, do vereador Marquinho Dornelas, indicando a confecção e distribuição aos cidadãos de 
cartilhas sobre a aplicabilidade do Código de Posturas do município LC 008/2016);  
 

- nº 509, do vereador Marquinho Dornelas, indicando serviços de recapeamento asfáltico em toda  
extensão da rua Virgílio Lima, bairro Lucília;  
 

- nº 510, do vereador Marquinho Dornelas, indicando serviços de manutenção e recuperação viária 
horizontal e vertical na área central da cidade, bairro Carneirinhos;  
 

XII - LEITURA DE MOÇÕES: 
 

- nº 62, do vereador Vanderlei Miranda, Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Edis Estanislau 
dos Santos, cunhado da Servidora desta Casa Nilma do Carmo Vieira Linhares, ocorrido em 17 de 
junho de 2021; 
 

- nº 63, do vereador Belmar Diniz, Moção de Aplausos ao Padre Marcos José de Almeida, pelo 

trabalho que vem desenvolvendo com empenho, dedicação, amor e fé em defesa da vida, em prol 

da comunidade, e por sua intensa atuação junto às pastorais e movimentos sociais em nossa 

cidade. 
 

- nº 64, do vereador Leles Pontes, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora  Efigênia Ambrósia 
Amaral Madalena, ocorrido em 20 de junho de 2021; 



 

 

XIII - VOTAÇÃO 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. 
 

XIV - VOTAÇÃO DE ANTEPROJETOS: 
 

- Não há. 
 

XV - VOTAÇÃO DE INDICAÇÕES: 
 

- 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”.  
 

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. 


