CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 5 DE ABRIL DE 2017
I - LEITURA DE ATA:
II - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
- Não há.
III - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS (OFÍCIOS E OUTROS ATOS DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA):

- Ofícios 50 e 51, à Prefeita, enviando o expediente deliberado em dia 29 de março, sendo: - para
sanção, Proposição de Lei nº 958/2017, de Vanderlei e Toninho; - para providências as Indicações: nº 179, de Thiago Titó; - nºs 180, 181, 182, 183 e 184, de Cláudio Cebolinha; - nº 185, de Vanderlei
Miranda; - nºs 186 e 187, de Lelê do Fraga; - nºs 188, 189, 190 e 191, de Tonhão; - nºs 192, 193,
194, 195 e 196, de Belmar Diniz; - nºs 197 e 198, de Gentil Bicalho, aprovadas;
- Ofício 52, aos familiares do senhor Odorico de Paula Rodrigues, expressando Voto de Pesar pelo
seu falecimento;
- Ofício 53, aos familiares do senhor José Abel, expressando Voto de Pesar pelo seu falecimento;
- Ofício 54, à Empresa SOTRAMIL CAÇAMBAS, atendendo solicitação de Cláudio Cebolinha,
durante Reunião do dia 29 de março, com relação à ocorrência de um fato envolvendo equipamento
da empresa no centro da Cidade.
IV - TRIBUNA POPULAR:
- Não há.
V - TRIBUNA DE VEREADORES: (7minutos e 30 segundos para cada Orador)
- Thiago Titó - PDT
- Belmar Diniz - PT
- Toninho Eletricista - PHS
- Vanderlei Miranda - PR
- Sinval Dias - PSDB
- Leles Pontes - PRB
- Gentil Bicalho- PT
- Guilherme Nasser - PSDB
VI - ORDEM DO DIA (PROJETOS PARA VOTAÇÃO):
SEGUNDO TURNO:
- PROJETO DE LEI Nº 959/2017, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Lopes, que Altera o
parágrafo único do art. 18 da Lei Municipal nº 2.190, de 03 de novembro de 2016. (CONTÉM
EMENDA
APRESENTADA
PELA
COMISSÃO
DE
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA,
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS).
TURNO ÚNICO:
- PROJETO DE LEI Nº 960/2017, de iniciativa do vereador Vanderlei Cardoso Miranda, que
Denomina de Emílio Gonçalves a atual rua 13, localizada no bairro Cruzeiro Celeste.

VII - LEITURA DE PROPOSIÇÕES:
- PROJETO DE LEI Nº 961/2017, de iniciativa do Executivo, que Institui o Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS no município de João Monlevade e dá outras providências.
VIII - LEITURA DE ANTEPROJETOS:
- ANTEPROJETO DE LEI Nº 02/2017, de iniciativa do vereador Gentil Lucas Moreira Bicalho, que
Altera o §1º do art. 1º da Lei n.º 2.127, de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a implantação do
estacionamento rotativo pago no município de João Monlevade e dá outras providências.
IX - LEITURA DE REQUERIMENTOS:
- Não há.
X - LEITURA DE INDICAÇÕES:
- nº 223, de Belmar Diniz, indicando os serviços de asfaltamento para a rua Trinta e Seis e avenida
Luzia Brandão Fraga de Souza, bairro Loanda;
- nº 224, de Belmar Diniz, indicando os serviços de asfaltamento para a avenida E, bairro Sion;
- nº 225, de Belmar Diniz, indicando os serviços de manutenção, limpeza e capina para a Praça
localizada entre as ruas Ipoema e Rio Casca, em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular, bairro
Belmonte;
- nº 226, de Belmar Diniz, indicando os serviços de revitalização e manutenção no Campo de
Futebol que existe na rua Cerejeira, nas proximidades do nº 20, bairro São João, sendo: demarcação; - melhorias de acesso; - limpeza em geral;
- nº 227, de Belmar Diniz, indicando os serviços de recapeamento asfáltico em toda a extensão da
avenida Brasília, localizada no bairro Baú;
- nº 228, de Revetrie, indicando os serviços de limpeza e capina completa no Campo de Futebol,
localizado na rua Benfica, ao lado do Centro Comunitário, bairro Metalúrgico;
- nº 229, de Revetrie, indicando os serviços de limpeza e capina na rua Pedreira de Cima, bairro
Pedreira;
- nº 230, de Revetrie, indicando os serviços de construção de passeios em toda a extensão das ruas
Sacramento e Itajaí, localizadas no bairro Feixos;
- nº 231, de Lelê do Fraga, indicando os serviços de instalação de redutor de velocidade para a
avenida Armando Fajardo, nas proximidades do nº 3550, bairro Loanda;
- nº 232, de Vanderlei, indicando a instalação de uma academia ao ar livre anexa à quadra da rua
Vanádio, bairro Cruzeiro Celeste;
- nº 233, de Tonhão, indicando os serviços de calçamento e iluminação com a instalação de mais um
poste, na rua Sebastiao de Abreu Silva, bairro Loanda;
- nº 234, de Tonhão, indicando os serviços de reforma da grade coletora de água pluvial e a
implantação de um redutor de velocidade antes do ponto de ônibus sentido subindo a via da Barra
Mansa, bairro Vale do Sol;
- nº 235, de Tonhão, indicando os serviços de construção de um muro de aproximadamente 6
metros, no final da rua Santos Auta Nunes, bairro José Elói;
- nº 236, de Tonhão, indicando os serviços de reparos no muro de aproximadamente 10 metros, na
rua Cláudio Manoel, bairro Alvorada;
- nº 237, de Gentil Bicalho e Tonhão, indicando os serviços de instalação de cabine para imprensa,
limpeza e acabamentos das arquibancadas, vestiários para árbitros e atletas, bem como, a
restauração do painel externo do Estádio Louis Ensch;
- nº 238, de Leles Pontes, indicando os serviços de asfaltamento para a rua Timbiras, bairro Santa
Cruz;

- nº 239, de Leles Pontes, indicando os serviços de asfaltamento para as ruas Martins Cota e
Filomena Thomaz, localizadas no bairro Nova Monlevade.
XI - LEITURA DE MOÇÕES:
- nº 26, de Thiago Titó, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Heroína Inácia da Costa,
ocorrido dia 30 de março.
XII - VOTAÇÃO DE INDICAÇÕES:
- nº 199, de Lelê do Fraga, indicando serviços de melhorias no sistema de iluminação pública na rua
Vicente de Paula, próximo ao nº 60, bairro Cruzeiro Celeste;
- nº 200, de Lelê do Fraga, indicando serviços de asfaltamento e instalação de placa indicativa
“Proibido Jogar Lixo”, na rua Machado de Assis, bairro Palmares;
- nº 201, de Thiago Titó, indicando serviços de reforma da quadra no bairro Santa Cruz;
- nº 202, de Thiago Titó, indicando serviços de reparos na pintura da quadra do bairro República;
- nº 203, de Thiago Titó, indicando serviços de reforma da quadra do bairro Satélite;
- nº 204, de Thiago Titó, indicando serviços de limpeza da pracinha e reforma da quadra no bairro
Nova Esperança;
- nº 205, de Leles Pontes, indicando serviços de asfaltamento nas ruas Vitoria da Conquista e
Francisco de Moraes, bairro Tanquinho I;
- nº 206, de Cláudio Cebolinha, indicando melhorias no sistema de iluminação pública na rua
Gregório, nºs 128, 148, 157, 161 e 170, bairro Nova Cachoeirinha;
- nº 207, de Cláudio Cebolinha, indicando serviços de retirada de entulhos na avenida Isaac
Cassimiro Gomes, próximo à escada que dá acesso a rua 2, bairro Loanda;
- nº 208, de Cláudio Cebolinha, indicando melhorias no sistema de iluminação pública nas ruas
Comburi, nº 48, Nove, nº 306, esquina com Sebastião Simão de Almeida e Guarujá, nº 447, esquina
com avenida E, bairro Sion;
- nº 209, de Cláudio Cebolinha, indicando melhorias no sistema de iluminação pública, próximo ao nº
1.637 da rua Gaivota, bairro Cidade Nova;
- nº 210, de Cláudio Cebolinha, indicando melhorias no sistema de iluminação pública na esquina da
rua Ipameri com Marquês de São Vicente e rua Ipameri esquina com Marquês de Alegrete, bairro
Novo Cruzeiro, com a instalação de 2 (duas) luminárias;
- nº 211, de Tonhão, indicando a colocação de lixeira na rua do Andrade, em frente ao nº 493, bairro
José Elói;
- nº 212, de Tonhão, indicando melhorias no sistema de iluminação pública, com a instalação de um
poste no final da rua Novo Horizonte, bairro José Elói;
- nº 213, de Tonhão, indicando serviços de recapeamento asfáltico na rua Abre Campo, bairro
Rosário;
- nº 214, de Leles Pontes, indicando serviços de asfaltamento da rua Azaléia, bairro Campos Elísios;
- nº 215, de Leles Pontes, indicando serviços de asfaltamento na rua Lavras, bairro Alvorada;
- nº 216, de Belmar Diniz, indicando serviços de limpeza e capina na rua Nicarágua, em toda a sua
extensão;
- nº 217, de Belmar Diniz, indicando a construção de muro de contenção ou construção de canaleta
na “Praça da rua 08”, localizada entre a rua Dr. Geraldo de Sá e avenida Contorno, próximo ao nº
213, bairro Vila Tanque;
- nº 218, de Belmar Diniz, indicando serviços de recapeamento asfáltico na rua Alvoni de Castro,
entre os bairro Satélite e José de Alencar, bem como serviços de limpeza e capina;

- nº 219, de Belmar Diniz, indicando serviços de manutenção, limpeza e capina na via que dá acesso
a pedestres, que interliga as ruas Alvoni de Castro, Vicente Domingues de Souza e Joaquim Paulo
Roberto, bairro José de Alencar;
- nº 220, de Belmar Diniz, indicando a construção de passeio público na rua Itabira, nas
proximidades do nº 441 A, que interliga os bairros Satélite e Lucília, bem como serviços de limpeza e
capina;
- nº 221, de Gentil Bicalho, indicando a instalação de um espaço de integração e lazer no bairro JK;
- nº 222, de Gentil Bicalho, indicando a retomada do Projeto do Parque Municipal do Areão, dando
continuidade a sua recuperação ambiental, criando espaço de convívio, esporte, lazer e cultura para
a população e outros.
XIII - VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS:
- nº 7, de Sinval Jacinto Dias, solicitando a restauração do acervo de imagens das fotos afixadas no
Plenário (colocação de denominações) e colocação de outras no fundo como: Primeira Formação da
Câmara, Fazenda Solar e Usina de Monlevade.
XIV - ASSUNTO RELEVANTE DO DIA:
- Os nomes dos Vereadores inscritos constam em livro próprio.

SECRETARIA DA CÂMARA, 5 DE ABRIL DE 2017.

