CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE MAIO DE 2017
I - LEITURA DE ATA:
II - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
- Do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando para conhecimento,
cópias dos Ofícios nºs. 821 e 822/2017, enviados à Prefeita Simone Carvalho e à Presidência desta
Casa, sobre Compatibilização das Leis Orçamentárias com o PNE e PME (Plano Nacional e
Municipal de Educação), e preenchimento do SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Educação);
- Ofício nº 016/2017, da Assessora de Governo senhora Marlene Pessoa Ferreira, encaminhando
Portarias, Decretos e Lei.
III - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS (OFÍCIOS E OUTROS ATOS DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA):

- nº 82/2017, à Prefeita, encaminhando para providências, as Indicações aprovadas em 17 de maio,
sendo: - nºs. 310, 311, 312, 313 e 314/2017, do vereador Belmar Diniz; - nºs. 315 e 316/2017, do
vereador Cláudio Cebolinha; - nºs. 317 e 318/2017, do vereador Gentil Bicalho; - nº 319/2017, do
vereador Vanderlei Miranda; - nºs. 320/2017, do vereador Lelê do Fraga; - nº 321/2017, do vereador
Tonhão; - nºs. 322 e 326/2017, do vereador Leles Pontes; - nºs. 323, 324 e 325/2017, do vereador
Toninho Eletricista;
- nº 83, ao senhor (a) José Maria de Carvalho, Maria da Conceição de Carvalho e demais
Familiares, expressando as condolências pelo falecimento da filha Cláudia Maria de Carvalho;
- nº 84, à senhora Silvana Aparecida de Lima e demais Familiares, expressando as condolências
pelo falecimento do tio, senhor Joaquim Zacarias de Freitas.
IV - TRIBUNA POPULAR:
- Carlos Alberto da Silva - Secretário Geral do SINTRAMON.
Assunto: “Reajuste Salarial de 2017 e Coletivo de Trabalho/2017”.
V - TRIBUNA DE VEREADORES (6 minutos para cada Orador):
- Toninho Eletricista - PHS
- Cláudio Cebolinha - PTB
- Vanderlei Miranda - PR
- Revetrie - PMDB
- Belmar Diniz - PT
- Lelê do Fraga - PTB
- Gentil Bicalho - PT
- Guilherme Nasser - PSDB
- Sinval Jacinto - PSDB
- Pastor Carlinhos - PMDB

VI - ORDEM DO DIA (PROJETOS PARA VOTAÇÃO):
SEGUNDO TURNO E REDAÇÃO FINAL:
- PROJETO DE LEI Nº 966/2017, de iniciativa do vereador Djalma Augusto Gomes Bastos, que
Institui o Dia Municipal dos Lions Clubes.
PRIMEIRO TURNO:
- PROJETO DE LEI Nº 964/2017, de iniciativa do vereador Sinval Jacinto Dias, que Institui no
município de João Monlevade o Dia Municipal dos Cuidados com a Voz e dá outras providências.
TURNO ÚNICO:
- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 399/2017, de iniciativa do vereador Guilherme Nasser Silvério,
que Concede o Título de Cidadão Honorário do município de João Monlevade ao senhor Hamilton
Henrique Siqueira.
VII - LEITURA DE PROPOSIÇÕES:
- Não há.
VIII - LEITURA DE REQUERIMENTOS:
- Não Há.
IX- LEITURA DE ANTEPROJETOS:
- ANTEPROJETO DE LEI Nº 05/2017, de iniciativa dos vereadores Guilherme Nasser Silvério e
Geraldo Antônio Marcelino, que Acrescenta o parágrafo único ao art. 8º da Lei n.º 2.127, de 19 de
maio de 2015, que dispõe sobre a implantação do Sistema de Estacionamento Rotativo pago no
município de João Monlevade e dá outras providências.
X - LEITURA DE INDICAÇÕES:
- nº 336, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina em toda a extensão
da rua Urucânia, bairro Metalúrgico;
- nº 337, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina em toda a extensão
da rua Jequitibá, bairro Estância Burian;
- nº 338, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de limpeza e capina em toda a extensão
do Ginásio Li Guerra, bairro República;
- nº 339, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de instalação de redutor de velocidade
(quebra-molas), na rua Porto Alegre, nas proximidades do nº 174, bairro Baú;
- nº 340, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de manutenção da rua Wilson de Souza,
bairro Laranjeiras, bem como, os serviços de limpeza e capina em toda a sua extensão;
- nº 341, do vereador Leles Pontes, indicando modificar o percurso das linhas de ônibus 153 e 154
que fazem o retorno na rua Joaquim Vilar Drumond, estendendo o trajeto das mesmas até a rua
José Silva, bairro José de Alencar;
- nº 342, do vereador Leles Pontes, indicando a instalação de braço com luminária no ultimo poste
na rua Josefa Leal, bairro José de Alencar;
- nº 343, do vereador Revetrie da Saúde, indicando serviços nas redes de esgoto e água, bem como
recapeamento asfáltico na rua Laguna, bairro Feixos;
- nº 344, do vereador Revetrie da Saúde, indicando serviços de limpeza e capina na rua Mariana,
bairro Metalúrgico;
- nº 345, do vereador Cláudio Cebolinha, indicando melhorias no sistema de iluminação pública na
rua Cobre, bairro Cruzeiro Celeste;
- nº 346, do vereador Cláudio Cebolinha, indicando melhorias no sistema de iluminação pública na
rua Novo Horizonte esquina com Santa Mônica, bairro José Elói;
- nº 347, do vereador Cláudio Cebolinha, indicando melhorias no sistema de iluminação pública na
rua Artemísia, próximo ao nº 2013, bairro Campos Elísios;

- nº 348, do vereador Cláudio Cebolinha, indicando a remoção de um ponto de ônibus na avenida
Armando Fajardo, próximo ao nº 1.748;
- nº 349, do vereador Cláudio Cebolinha, indicando serviços de reformas dos bancos instalados na
Praça na rua 32, bairro Areia Preta.
XI - LEITURA DE MOÇÕES:
- nº 44, do vereador Toninho Eletricista, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Nazarete
Margarida da Conceição, ocorrido no dia 11 de maio;
- nº 47, de Todos os Vereadores, Moção de Pesar pelo falecimento do jovem Bruno Junio
Magalhaes, sobrinho do vereador desta Casa Cláudio Cebolinha e da Servidora Rosemeire
Domingues Magalhães, ocorrido dia 17 de maio;
- nº 48, do vereador Toninho Eletricista, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Maria da
Conceição Dias, ocorrido dia 18 de maio;
- nº 49, do vereador Toninho Eletricista, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Leida Helena
Pena, funcionária da Agência do INSS de nossa Cidade, ocorrido dia 20 de maio;
- nº 50, do vereador Leles Pontes, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Maria do Bom
Conselho, ocorrido dia 22 de maio;
- nº 51, do vereador Leles Pontes, Moção de Pesar pelo falecimento da jovem Andrislene Pires
Correia, ocorrido dia 22 de maio;
- nº 52, do vereador Leles Pontes, Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Maria Pessoa
Mendes, ocorrido dia 23 de maio.
XII - VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS:
- Não há.
XIII - VOTAÇÃO 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;
- ANTEPROJETO DE LEI Nº 03/2017, de iniciativa do vereador Geraldo Camilo Leles Pontes, que
Acrescenta o parágrafo único ao art. 10 da Lei nº 2.127, de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a
implantação do Sistema de Estacionamento Rotativo pago no município de João Monlevade e dá
outras providências.
XIV - VOTAÇÃO DE INDICAÇÕES:
- nº 327, do vereador Cláudio Cebolinha, indicando a instalação de placa “Proibido Estacionar
Carretas”, na rua Luciano Madureira, bairro Paineiras;
- nº 328, do vereador Lelê do Fraga, indicando os serviços para a retirada de uma placa de
contramão na rua Marques de Caxias, bairro Novo Cruzeiro;
- nº 329, do vereador Thiago Titó, indicando os serviços para a instalação de corrimão na escada do
Velório Municipal;
- nº 330, do vereador Gentil Bicalho, indicando os serviços de asfaltamento no trecho compreendido
de mais ou menos 150 metros, da estrada de Santa Rita de Pacas, bairro Nova Cachoeirinha, bem
como a revisão da rede pluvial da rua que dá acesso à Estação de Tratamento de Água (ETA);
- nº 331, do vereador Belmar Diniz, indicando a realização de uma vistoria na rua Salvador Braga,
nas proximidades do número 212, bairro Santa Cecília, para analisar qual tipo de proteção a referida
rua necessita e, posteriormente, executar os serviços para a instalação desta proteção;
- nº 332, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de manutenção da rua Padre José
Anchieta, cruzamento com as ruas Nossa Senhora Aparecida e São João Batista e na esquina da
rua Padre José Anchieta com a rua São Gonçalo, bairro Aclimação;

- nº 333, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de recuperação da ciclovia da avenida
Wilson Alvarenga, no trecho que se inicia nas proximidades do Posto Castelinho até a entrada do
Forninho, bem como, a implantação de ciclovia na avenida Gentil Bicalho, iniciando nas
proximidades do nº 140, bairro Carneirinhos até a avenida Alberto Lima, próximo ao nº 3.098, bairro
Campos Elísios;
- nº 334, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de asfaltamento para a rua Senhor do
Bonfim, localizada no bairro Novo Horizonte;
- nº 335, do vereador Belmar Diniz, indicando os serviços de manutenção, limpeza e capina da
Praça localizada entre a rua Porto Alegre e Belo Horizonte, bairro Baú.
XV - VOTAÇÃO DE MOÇÕES:
- Não há.
XVI - ASSUNTO RELEVANTE DO DIA:
- Os nomes dos Vereadores inscritos constam em livro próprio.

SECRETARIA DA CÂMARA, 24 DE MAIO DE 2017.

