
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

 

 

 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. 
 

I - LEITURA DE ATA:  
  

II - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Ofícios nºs. 134 , 135 e 142/2021, do Assessor de Governo Gentil Bicalho, encaminhando Decretos 
e Leis Sancionadas; 
 

- Dos Vereadores Fernando Linhares, Pastor Lieberth, Thiago Titó, Marquinho Dornelas e Dr. 
Presunto, informando sobre suas atuações nesta Casa Legislativa nas lideranças de seus partidos, 
respectivamente, Partido do DEM durante os anos de 2021/2022 e, Partido PDT durante o ano de 
2021; 
 

- Ofício nº 52, da Secretária Municipal de Educação senhora Maria do Sagrado Coração Rodrigues 
Santos, respondendo ao Requerimento nº 17/2021, do vereador Marquinhos Dornelas, com relação 
às providências que estão sendo tomadas para o retorno presencial das aulas no Município e, 
encaminhando para conhecimento, o Protocolo Sanitário elaborado de acordo com as normas da 
Saúde. 
 

III - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS:       
 

- Ofícios nºs. 126, 129 e 131, ao Prefeito Laércio Ribeiro, enviando o expediente deliberado na 
Sessão Ordinária realizada em 23 de junho de 2021, sendo: - para providências: - Indicações nºs: - 
444, 506, 507, 508, 509 e 510, do vereador Marquinho Dornelas; - 480 e 481, do vereador Tonhão; - 
483, 484 e 485, do vereador Fernando Linhares; - 486, 487, 488 e 489, do vereador Thiago Titó;  - 
490, 491, 492, 493 e 494, do vereador Pastor Lieberth; - 495, 496, 497, 498 e 499, do vereador 
Bruno Cabeção; - 500, do vereador Belmar Diniz;  - 501 e 502, do vereador Leles Pontes; - 503, 504 
e 505, do vereador Gustavo Maciel; - Requerimentos nºs. 20 e 21/2021, respectivamente, dos 
vereadores Tonhão e Leles Pontes; - para sanção: - Proposição de Lei nº 1.181/2021, do vereador 
Pastor Lieberth;   
 

- Ofícios nºs. 127, 128 e 130, expressando condolências aos Familiares pelos falecimentos dos 
senhores (as) Edis Estanislau dos Santos, Efigênia Ambrósia Amaral Madalena e José Quirino 
Santos; 
 

- Ofício nº 132, ao Presidente da Associação São Vicente de Paulo José Alberto Grijó, enviando 
para providências o Requerimento nº 19/2021, do vereador Tonhão, aprovado em 23 de junho de 
2021; 
 

- Da Presidência desta Casa, encaminhando Edital de Convocação de Reunião Especial, em 
atendimento à solicitação da Secretária Municipal de Assistência Social senhora Marinete da Silva 
Morais, no dia 1º de julho de 2021 (quinta-feira), das 14 às 16 horas, onde serão apresentados os 
serviços socioassistenciais de João Monlevade desenvolvidos naquela secretaria. 
   
IV - TRIBUNA POPULAR:  
 

- Conforme Resolução da Mesa da Câmara nº 322, de 11 de maio de 2021, os inscritos e suas 
demandas apresentadas durante a realização da reunião da Comissão de Participação Popular no 
último dia 24 de junho de 2021, são:  
 

- Primeiro Inscrito: Fábio Luiz de Figueiredo. 
 

Assunto: Abastecimento de água e reforma das ruas. 
 



Demanda: “O abastecimento de água no bairro é deficiente, e as ruas de acesso ao bairro 
Teresópolis são ruas usadas para autoescolas de veículos pesados, o que danifica as ruas e 
prejudica quem mora no bairro”; 
 

- Segundo Inscrito: Geraldo Ivanir Ferreira.  
 

 Assunto: Horta e Farmácia Viva. 
 

Demanda: “A ideia é propor hortas comunitárias e também farmácia viva usando espaços públicos e 
escolas, a fim de trazer benefícios para saúde e ensinar futuras gerações o quanto necessitamos da 
natureza”. 
 

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): 
 

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. 
 

SEGUNDO TURNO:  
 

- 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. (CONTÉM EMENDA 01, APRESENTADA PELO AUTOR DO PROJETO, COM 
PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE); 
 

- 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. (CONTÉM EMENDA 01, APRESENTADA PELA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA, CULTURA, DESPORTOS, LAZER E TURISMO E EMENDA 02, APRESENTADA PELO 
VEREADOR BELMAR LACERDA SILVA DINIZ, COM PARECER PELA 
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE). 
 

PRIMEIRO TURNO:  
 

- 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 1.193/2021, 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. 
 

TURNO ÚNICO:  
 

- 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. 
 
 
 
 
 



VIII - LEITURA DE PROPOSIÇÕES:  
 

- 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; 
  
- PROJETO DE LEI Nº 1.195/2021, de iniciativa do Executivo, que Estabelece Diretrizes para a 
Política Municipal da Cultura e Institui o Sistema Municipal de Cultura-SMC. 
 

IX - LEITURA DE REQUERIMENTOS: 
 

- nº 24, do vereador Thiago Titó, requerendo que seja convocado o Diretor do Departamento 
Municipal de Águas e Esgotos, para prestar esclarecimentos sobre as obras da ETE dos bairros 
Cruzeiro Celeste e Carneirinhos; 
 

- nº 25, do vereador Pastor Lieberth, requerendo Audiência Pública, em dia e horário a serem 
acordados, para discussão sobre o atendimento dos serviços prestados pelos Correios em todos os 
bairros do nosso Município; 
 

- nº 26, do vereador Marquinho Dornelas, requerendo ao SETTRAN esclarecimentos para 
comparativo sobre autuações/multas aplicadas nos últimos 90 (noventa) dias com o mesmo período 
do ano anterior (2020);  
 

- nº 27, dos vereadores Titó, Gustavo Prandini e Revetrie, Membros da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação desta Casa, requerendo para subsidiar análise, informações do Prefeito Laércio 
Ribeiro sobre os Projetos de Lei nºs. 1.188, 1.189 e 1.190/2021, através dos quais se pretende 
autorizar as realizações de operações de crédito, com outorga de garantia junto ao BDMG - Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais. 
 

X - LEITURA 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. 
 

XI - LEITURA DE INDICAÇÕES: 
 

- nº 511, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços de retirada de entulhos na rua Senhor do 
Bonfim, ao lado do Cemitério de Carneirinhos; 
 

- nº 512, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços de retirada de entulhos na rua Glision 
Rodrigues da Cunha, em frente ao número 194, bairro José de Alencar;  
 

- nº 513, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços de melhorias no sistema de iluminação 
pública no primeiro poste do escadão que interliga a rua 15 de Novembro, bairro  São Geraldo à rua 
Maranhão, bairro Satélite;  
 

- nº 514, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços de reposição de meio fio na rua Braúna, em 
frente ao número 72, bairro São João;  
 

- nº 515, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços de construção de passeio na rua Planalto, 
em frente ao número 16, bairro Belmonte; 
 

- nº 516, do vereador Rael Alves, indicando a instalação de placas nos Cemitérios da Cidade, 
informando sobre a proibição de cobrança de taxa diretamente nesses locais, uma vez que, as guias 
para qualquer pagamento são emitidas somente pela Prefeitura Municipal; 
 

- nº 517, dos vereadores Leles Pontes e Gustavo Maciel, indicando os serviços de reforma, 
revitalização e melhorias  das quadras esportivas do bairro Baú; 
 

- nº 518, do vereador Revetrie, indicando os serviços de reforma geral nas 3 (três) passarelas 
existentes nas proximidades do Supermercado Fraga que interliga à BR 381, no trevo do bairro 
Santo Hipólito e a interligada ao Posto e Restaurante Marfim; 
 

- nº 519, do vereador Pastor Lieberth, indicando os serviços de instalação de redutores de 
velocidade (quebra-molas) na altura das ruas Marquês de Montalvão e José Araújo Quintão, bairro 
Planalto;  
 



- nº 520, do vereador Pastor Lieberth, indicando os serviços de melhorias no sistema de iluminação 
pública da academia existente na rua Geraldo Diogo, bairro Planalto;  
 

- nº 521, do vereador Pastor Lieberth, indicando os serviços de reparos no redutor de velocidade 
(quebra-molas), na avenida Armando Fajardo, nas proximidades do número 3.823, bairro Cruzeiro 
Celeste; 
 

- nº 522, do vereador Pastor Lieberth, indicando os serviços de melhorias no sistema de iluminação 
pública, com a instalação de luminárias no final da rua Dico Firmino, bairro Planalto;  
 

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

- nº 524, do vereador Fernando Linhares, indicando os serviços de avaliação das árvores já 
existentes e plantio de novas mudas, na praça entre as ruas Rio Casca e Ipoema, bairro Belmonte; 
 

- nº 525, do vereador Fernando Linhares, indicando os serviços de melhorias na sinalização viária do 
bairro Jacuí; 
 

- nº 526, do vereador Fernando Linhares, indicando os serviços de melhorias no sistema de 
iluminação pública das ruas Ametistas, Berilo, Diamante, Granada, Safira, Topázio, Turfa e 
Turmalina, bairro Jacuí; 
 

- nº 527, do vereador Fernando Linhares, indicando os serviços de desobstrução e manutenção das 
redes pluviais (boca de lobo) das ruas Ametistas, Berilo, Diamante, Granada, Safira, Topázio, Turfa 
e Turmalina, bairro Jacuí; 
 

- nº 528, do vereador Tonhão, indicando a implantação de um Centro de Especialidades Médicas na 
região Central de Carneirinhos; 
 

- 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 530, do vereador Marquinho Dornelas, indicando os serviços para transformar em mão única a 
rua Maria Clementina Braga, próximo ao número 215, bairro Belmonte; 
 

- nº 531, do vereador Marquinho Dornelas, indicando os serviços de terraplenagem com a retirada 
de terra/barranco e entulho para construção de passeio ao longo da rua Maria Clementina Braga, 
bairro Belmonte; 
 

- nº 532, do vereador Marquinho Dornelas, indicando os serviços de instalação de lixeira na avenida 
Getúlio Vargas, em frente ao número 4.375, bairro Carneirinhos; 
 

- nº 533, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de retirada de entulho em toda a extensão 
da rua José Faustino Taveira, bairro Boa Vista;   
 

- nº 534, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de instalação de rede hidráulica nos 2 (dois) 
consultórios das UBS (Unidade Básica de Saúde), bairro Cidade Nova; 
 

- nº 535, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de instalação de lixeira na rua Carmélia, nas 
proximidades do número 86, bairro São João;  
 

- nº 536, do vereador Rael Alves, indicando os serviços de recomposição e manutenção do 
calçamento da rua Emídio Taveira, nas proximidades do número 200, bairro Industrial;  
 

- nº 537, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de calçamento com bloquetes na rua Pitú, 
nas proximidades do número 95, bairro Campos Elíseos,  
 

- nº 538, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de coleta de lixo na rua Planalto e 
melhorias que se fizerem necessárias na escada de terra que interliga as ruas Planalto e Sertaneja, 
bairro Belmonte;   
 

- nº 539, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de limpeza e capina em lote existente na 
avenida Getúlio Vargas, ao lado do número 7.588, bairro Santa Bárbara; 
 

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



- nº 541, do vereador Dr. Presunto, indicando os serviços de reparos na rede de esgoto e de um 
bueiro na avenida Cabo Frio, em frente ao número 3.098, bairro Sion; 
 

- nº 542, dos vereadores Leles Pontes e Gustavo Maciel, indicando os serviços de reforma, 
revitalização e melhorias das pistas de Skate do bairro Baú.  
 

XII - LEITURA DE MOÇÕES: 
 

- nº 66, do vereador Marquinho Dornelas, Moção de Pesar pelo falecimento da senhorita Luciana 
Helena dos Santos, ocorrido em 27 de junho de 2021; 
 

- nº 67, do vereador Thiago Titó, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Larissa Cássia 
Martins Morais, ocorrido em 24 de junho de 2021; 
 

- nº 68, do vereador Marquinho Dornelas, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Sebastiana 
Marzila Vieira, ocorrido em 27 de junho de 2021; 
 

- nº 69, Todos os Vereadores, Moção de Pesar pelo falecimento de Pedro Henrique Araújo Bastieri,  
filho do Servidor desta Casa Alexandre Cota Bastieri, ocorrido em 30 de junho de 2021; 
 

- nº 70, do vereador Leles Pontes, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Helena da Paixão 
Ferreira, ocorrido em 29 de junho de 2021.  
 

XIII - VOTAÇÃO 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. 
 

XIV - VOTAÇÃO DE ANTEPROJETOS: 
 

- ANTEPROJETO DE LEI Nº 8/2021, 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. 
 

XV - VOTAÇÃO DE INDICAÇÕES: 
 

- nº 479, do vereador Tonhão, indicando os serviços de construção da rede pluvial, calçamento e/ou 
asfaltamento, na rua Salvador Araújo Dias Filho, bairro Santa Cecília.  
 

XVI - VOTAÇÃO DE MOÇÕES: 
 
 

- 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. 
 

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. 


