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DATA
DEMANDA CLASSIFICAÇÃO 

DA DEMANDA ENCAMINHAMENTO
RESPOSTA

CONTEXTUALIZADA

02/03/2022

Estou elaborando uma pesquisa acadêmica sobre o Impeachment das autoridades públicas. Por isso 
venho, através deste e-mail, solicitar acesso às seguintes informações: A) Quantos e quais foram os 
pedidos de Impeachment protocolados contra os Prefeitos ao longo da história deste município ? B) 

Quais pedidos foram acatados e quais foram rejeitados
Lei / Projeto de Lei / 

Outros PROLEG
Foram protocoladas 5 (cinco) denúncias para verificação de infração político- administrativa contra 

prefeito Sim

02/03/2022

Estou elaborando uma pesquisa acadêmica sobre o Impeachment das autoridades públicas. Por isso 
venho, através deste e-mail, solicitar acesso às seguintes informações: A) Quantos e quais foram os 
pedidos de Impeachment protocolados contra os Prefeitos ao longo da história deste município ? B) 

Quais pedidos foram acatados e quais foram rejeitados
Lei / Projeto de Lei / 

Outros PROLEG Demanda em duplicidade Sim

02/03/2022

Disponibilizar parte do meu tempo, para reivindicar junto a esta casa, necessidades populares, 
apresentando projetos ao vereador que de fato tiver interesse em colaborar com o progresso e as 

necessidades da região do Barreiro
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Sugestão Demanda repassada à todos parlamentares Sim

03/03/2022
Sou assessor do vereador Vanderlei Miranda da cidade de João Monlevade e solicito por gentileza o 

envio do projeto/lei 8.565, de 2003
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Segue anexo cópia da lei nº 8.565/03, bem como o inteiro teor do PL nº 107/01, que lhe deu origem Sim

03/03/2022

Disponibilizar parte do meu tempo, para reivindicar junto a esta casa, necessidades populares, 
apresentando projetos ao vereador que de fato tiver interesse em colaborar com o progresso e as 

necessidades da região do Barreiro
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Sugestão Demanda repassada à todos parlamentares Sim

04/03/2022

Estou elaborando uma pesquisa acadêmica sobre o Impeachment das autoridades públicas. Por isso 
venho, através deste e-mail, solicitar acesso às seguintes informações: A) Quantos e quais foram os 
pedidos de Impeachment protocolados contra os Prefeitos ao longo da história deste município ? B) 

Quais pedidos foram acatados e quais foram rejeitados Diversos PROLEG Demanda em duplicidade Sim

04/03/2022 Solicitação da lei Lei 9725/2009
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Em anexo, a lei solicitada Sim

04/03/2022

Solicito a Lei Ordinária 9074 2005 e se tiver suas atualizações
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Toda a legislação do Município de Belo Horizonte pode ser consultada no portal da Câmara Municipal, 

pelo link: https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao Sim

04/03/2022

Estou elaborando uma pesquisa acadêmica sobre o Impeachment das autoridades públicas. Por isso 
venho, através deste e-mail, solicitar acesso às seguintes informações: A) Quantos e quais foram os 
pedidos de Impeachment protocolados contra os Prefeitos ao longo da história deste município ? B) 

Quais pedidos foram acatados e quais foram rejeitados Diversos PROLEG Demanda em duplicidade Sim
04/03/2022

Preciso obter cópia do projeto de lei do prefeito devolvido pela câmara 
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Informação Competência Municipal Não
04/03/2022

Bacaca. Idiota. Criança. 31 99216 52175 Diversos Ouvidoria / Denúncia
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não
04/03/2022

Bacaca. Idiota. Criança. 31 99216 52175 Diversos Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Não
04/03/2022

Bacaca. Idiota. Criança. 31 99216 52175 Diversos Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Não

07/03/2022 Projeto de Lei 41/21 Qual é o próximo passo da tramitação
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG

O Projeto de Lei nº 41/2021 tramitou, em primeiro turno, em todas as comissões para as quais foi 
distribuído, tendo havido perda de prazo em todas as comissões, portanto nenhum parecer foi 

apreciado opinando sobre a matéria Sim

07/03/2022
Fiz a solicitação da resposta do protocolo 52354, a mais de um mês, conversei com a atendente 

Cristiane, estou solicitando novamente e resposta da CMBH Diversos Ouvidoria / Denúncia
A Câmara Municipal de Belo Horizonte agradece o seu contato e reafirma o compromisso institucional 

de tornar transparentes os seus atos praticados. Sim

07/03/2022
Tomar ciência da situação de professores (as) aposentados (as) e fazer algo por eles (elas) junto à 

PBH Diversos Ouvidoria / Sugestão Sua participação é muito importante para o exercício da democracia e da cidadania Sim

08/03/2022
Venho denunciar por meio deste canal, o uso indevido do espaço físico, de equipamentos e 

funcionários públicos da prefeitura de Belo Horizonte, para promoção pessoal da esposa do prefeito Denúncia GABPRE

A CMBH informa que todos os fatos narrados e os censuráveis desvios do Prefeito de Belo Horizonte 
serão objetos de apuração e eventual responsabilização. Além disso, cópia da presente denúncia será 

remetida ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Conselho de Ética e ao Conselho de 
Administração da PBH Sim

09/03/2022

Como mãe de especiais tenho direito de escolher escola especial, para o meu filho especial, não 
acredito em escola de inclusão com intenção de incluir, esta escola de inclusão é mais para exclusão! 

Não ao fechamento das escolares de ensino especial Diversos Ouvidoria / Solicitação Demanda repassada à todos parlamentares Sim

09/03/2022

Peço profissionais em educação para o Instituto do Bosco (Floresta), com abertura de turma no 
horário da manhã para o fundamental! Eu (e outras mães especiais) necessitei deste horário para a 

manutenção dos nossos empregos Diversos Ouvidoria / Solicitação Demanda repassada à todos parlamentares Sim

09/03/2022 Não desmonte as escolas especiais. O que interessa a uma mãe especial é a felicidade de seu filho Diversos Ouvidoria / Solicitação Demanda repassada à todos parlamentares Sim

10/03/2022 Estatuto do servidor público, Plano de cargos e salários da educação municipal
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Em anexo enviamos a lei nº 7169/96 que "Institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Quadro Geral 

de Pessoal do Município de Belo Horizonte vinculados à Administração Direta Sim

10/03/2022
Gostaria que os vereadores de BH, analisassem a possibilidade de criação de banheiros públicos na 

área central da cidade
Competência 

Municipal Ouvidoria / Sugestão Competencia Municipal Não

10/03/2022 O vídeo da reunião plenária do dia 08/03/2022
Lei / Projeto de Lei / 

Outros SUPCIN
Encaminho a cópia do Relatório da referida reunião, em que é possível se acessar a lista da última 

verificação de quórum daquele dia Sim
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10/03/2022
Quero deixar um elogio formal para funcionários da câmara do atendimento telefônico (Lilia) ela e 

maravilhosa,exemplar seu atendimento,nunca fui tão bem atendida Elogio e crittica DIRGER

O reconhecimento sobre o serviço oferecido é o que nos impulsiona a atender o cidadão cada vez 
melhor. Agradecemos o contato e informamos que o elogio foi encaminhado à colaboradora e à sua 

chefia Sim

11/03/2022
Solicito ao Vereadores que cobrem maior transparência na divulgação do resultado do concurso da 

saúde da prefeitura de belo horizonte Concurso Ouvidoria / Denúncia Demanda repassada à todos parlamentares Sim

11/03/2022

Sou professora de Noções de Direito, de uma turma de 05 alunos do primeiro ano do ensino médio de 
uma escola privada (Colégio Logosófico) e gostaria de saber como está sendo o programa de visitas. 

É possível levá-los Visitas ESCLEG
Por força do Art. 28 da Deliberação 14/2022, estão suspensas, ainda em função da pandemia da 

Covid-19, as visitações institucionais à Câmara Municipal de Belo Horizonte Sim

11/03/2022
Gostaria de saber se o PL que dispõe sobre a desafetação e doação, permuta ou alienação da área 

que abrange a Rua Cel. Siebra de Brito, bairro Bonsucesso
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
O projeto de lei nº 821/13, de autoria do vereador Adriano Ventura, que "Dispõe sobre autorização 

para desafetação e doação, permuta ou alienação da área que menciona. Sim

11/03/2022
Solicito conforme lei de acesso a informação a Certidão de Óbito da Srª Ellen G. White. Pois há um 

nome de praça com o nome dela
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
O projeto de lei nº 863/13 deu origem à Lei de denominação da Praça Ellen Gould White. Contudo, o 

pl não foi acompanhado da respectiva certidão de óbito, razão pela qual não é possível enviá-la Sim

11/03/2022
Estou à procura de um emprego, gentileza me informar um endereço eletrônico para onde eu deva 

encaminhar meu currículo para análise Emprego/Estágio Ouvidoria / Informação
O ingresso de servidores na Câmara Municipal de Belo Horizonte se dá por meio de uma das 

seguintes formas: concurso, terceirizados ou através de gabinete dos vereadores Sim

11/03/2022
Sobre a lei que dispõe o desconto a pacientes bariátrica os em BH PL 39 2021.Gostaria de saber o 

porque do arquivamento
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG

O PL 39/2021, de autoria do Ver. José Ferreira, foi retirado de tramitação pelo próprio autor quando 
ainda estava em 1º turno, através do requerimento de nº 53/2021, nos termos do art. 135, IX, 

combinado com o art. 141, ambos do Regimento Interno Sim

13/03/2022 Projeto de lei proposto pela associação brasileira das vítimas de armas cibernéticas
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Sugestão
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

13/03/2022
Sou professora de uma escola de Ensino Fundamental e gostaria de saber se as visitas a câmara já 

estão novamente disponíveis Visitas ESCLEG
Por força do Art. 28 da Deliberação 14/2022, estão suspensas, ainda em função da pandemia da 

Covid-19, as visitações institucionais à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Sim

14/03/2022 Projeto de lei proposto pela associação brasileira das vítimas de armas cibernéticas
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Sugestão
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

14/03/2022
Projeto sobre o reajuste/plano de carreira dos Fiscais Sanitários Municipais que foi protocolado na 

Câmara na última semana
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Até o momento, não consta publicado no site institucional nenhuma proposição com o tema informado Sim

15/03/2022 2 via da carteira de identidade da minha filha
RG/Título/Seg. Des.

/CPTS COOASS Gentileza enviar e-mail para fazer o agendamento no postoidentificacao@cmbh.mg.gov.br Sim

15/03/2022 Venho com muito pesar expressar meu descontento com as companhias aéreas de nosso país Judiário/Procon Ouvidoria / Denúncia
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

15/03/2022 Plenário, pelo amor de deus votem as data bases do TJMG
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Sim

16/03/2022
Ao consultar o campo "legislação", não encontro o Decreto 17.731/2021 (link: https://dom-web.pbh.

gov.br/visualizacao/ato/3613)
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG O Decreto nº 17.731/21 foi lançado de forma errônea sob o nº 17.331/21. A correção foi realizada Sim

16/03/2022
Sou aluna do Centro Universitário Una e eu e meu grupo estamos avaliando a comunicação pública 

da Câmara, essa mensagem é para vermos quanto tempo demora uma resposta de vocês Diversos Ouvidoria / Informação Sua participação é muito importante para o exercício da democracia e da cidadania Sim

17/03/2022
Todos os dias eu dependendo do transporte, e sempre tive dificuldades para locomoção de casa para 

trabalho e do trabalho para casa
Competência 

Municipal Ouvidoria / Sugestão
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

17/03/2022

Gostaria de obter informações sobre a publicação de Projeto de Lei apresentado pelo Executivo na 
presente semana que trata sobre as seguintes matérias em relação aos servidores médicos do 

município
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
A Câmara Municipal somente realiza pesquisa de informação sobre proposições que estão em 

tramitação Sim

17/03/2022 Tenho um acordo no banco e no meu contrato tá específico 20 parcelas e tao me cobrando 21 Judiário/Procon COOASS
Você pode entrar em contato com o Procon, para que assim eles te instruam melhor. Telefone: (31) 

3555-1268/1289 Sim

17/03/2022 Gostaria de abrir um chamado, pois minha conta de luiz - cemig, está vindo muito alta Competência Estadual Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

17/03/2022
Fui bloqueada no Instagram da Câmara por que exerci a minha liberdade de expressão e fui 

bloqueada. Diversos SUPCIN

Conforme previsto em nossa Política de Moderação, quaisquer comentários, perguntas ou sugestões 
enviados pelos usuários em nossas páginas e perfis nas redes sociais estão sujeitos a moderação. 

Manifestações de usuários que desrespeitarem as melhores práticas poderão ser retiradas do ar Sim

17/03/2022 Em um post da Câmara Municipal de BH fiz um comentário e o mesmo foi removido Diversos SUPCIN

Conforme previsto em nossa Política de Moderação, quaisquer comentários, perguntas ou sugestões 
enviados pelos usuários em nossas páginas e perfis nas redes sociais estão sujeitos a moderação. 

Manifestações de usuários que desrespeitarem as melhores práticas poderão ser retiradas do ar Sim

18/03/2022
Devido ao excelente e esclarecedor atendimento que tive gostaria de deixar registrado a inteligência e 

conhecimento do supervisor Dr. Silvio Elogio e crittica DIRGER

O reconhecimento sobre o serviço oferecido é o que nos impulsiona a atender o cidadão cada vez 
melhor. Agradecemos o contato e informamos que o elogio foi encaminhado aos colaboradores e a 

sua chefia Sim

18/03/2022 Quero tirar a segunda via da identidade do meu filho
RG/Título/Seg. Des.

/CPTS COOASS
Para tirar identidade é preciso fazer agendamento,que deve ser feito através do e-mail: 

postoidentificacao@cmbh.mg.gov.br Sim

18/03/2022 Estamos realizando alguns recrutamentos em nossa empresa e gostaria de divulgar no sine Emprego/Estágio COOASS
Para melhores informações você pode entrar em contado através do e-mail sine.bhcamara@social.

mg.gov.br ou pelo telefone (31)3555-1267/1310 Sim
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18/03/2022 Peço gentilmente ajuda dessa câmara, Quanto uma dívida ativado IPTU relativo a 2019
Competência 

Municipal COOASS
Para melhores informações, você pode entrar em contato através do e-mail: procon@cmbh.mg.gov.br 

ou pelo telefone (31) 3555-1268/1289 Sim

19/03/2022
Rede Sarah pediu uma cadeira motorizada pra ajudar sua locomoção na esperança e no desespero 

de conseguir uma cadeira dessas de alto valor Diversos Ouvidoria / Informação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

19/03/2022 Vocês estão tem vaga de emprego Emprego/Estágio Ouvidoria / Informação
O ingresso de servidores na Câmara Municipal de Belo Horizonte se dá por meio de uma das 

seguintes formas: concurso, terceirizados ou através de gabinete dos vereadores Sim

21/03/2022
Infelizmente até o momento a BHTRANS nao resolveu um problema grave onde caminhoes 

estacionados para desmanche se mantem na rua sem saida de nossa casa
Competência 

Municipal Ouvidoria / Denúncia
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

21/03/2022
Infelizmente até o momento a BHTRANS nao resolveu um problema grave onde caminhoes 

estacionados para desmanche se mantem na rua sem saida de nossa casa
Competência 

Municipal Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Não

21/03/2022
Solicito contato de e-mail dos seguintes setores da Câmara para envio de uma proposta para 

prestação de serviços de treinamentos Contatos diversos DIRGER
  As demandas internas por aperfeiçoamento profissional são atendidas pela Escola do Legislativo, por 

meio da Seccap (Seção de Capacitação Interna). O e-mail da seção é seccap@cmbh.mg.gov.br Sim

21/03/2022
Gostaria de saber informações sobre o projeto escola em tempo integral meus filhos estudam na 

escola municipal Sebastiana Novais
Competência 

Municipal Ouvidoria / Informação Competencia Municipal Não

21/03/2022
Sábado dia 19-03 meu veículo estava parado na Rua Verdum, 123, no Bairro Grajaú, onde caiu um 

galho sobre o mesmo. Solicito o reembolso das despesas do custo de conserto do meu veículo Competencia Municipal Ouvidoria / Sugestão Competencia Municipal Não

21/03/2022
Solicito a gentileza de informar se existe alguma legislação que regulamente o uso de banheiro 

público no município de Belo Horizonte
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG

Legislação que trata sobre o uso de banheiros públicos no município: -LEI N° 6.949, DE 14 DE 
SETEMBRO DE 1995 que "Dispõe sobre a instalação e manutenção de sanitários de uso público em 

repartições publicas municipais e estabelecimentos comerciais e afins e dá outras providências Sim

21/03/2022
Favor enviar contrato 032/2019 e seus respectivos aditivos. Estamos em fase de pesquisa para o 

serviço de manutenção predial
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRAFI Segue contrato, aditivos e último termo de apostila da contratação em questão Sim

21/03/2022
Sempre me identifico, pois existem assessores e parlamentares relapsos, que não leem e ou não 

confirmam recebimento das minhas solicitações em prol popular Diversos Ouvidoria / Solicitação Sua participação é muito importante para o exercício da democracia e da cidadania Sim

21/03/2022
Sempre me identifico, pois existem assessores e parlamentares relapsos, que não leem e ou não 

confirmam recebimento das minhas solicitações em prol popular Diversos Ouvidoria / Solicitação Demanda em duplicidade Sim

22/03/2022
Digitei texto e se hackearam O software de 2800% é que tentei descobrir por que tive prejuízo na 

bolsa de valores Diversos Ouvidoria / Informação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

22/03/2022 Gostaria de saber se posso ter acesso a uma versão da Constituição Federal impressa para estudar
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

22/03/2022
Estou precisando urgente da lei que alterou o nome da Rua Doze para Rua Maria Perez Balesteros no 

bairro tirol região do barreiro/BH
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG A Rua Maria Perez Balesteros teve seu nome oficializado pelo decreto nº 3.850/80, anexo Sim

22/03/2022
Solicito que informe com clareza qual é a validade do concurso de 2017 da Câmara Municipal, para o 

cargo de Técnico Legislativo II Concurso DIRREH

Conforme publicações do dia 18/06/2020 e 02/09/2020, o concurso nº 01/2017 teve o seu prazo 
suspenso entre as citadas datas por decisão administrativa da Presidência da CMBH. A assessoria 
jurídica da CMBH, analisando a Lei Municipal nº 11.250/2020, entendeu que as disposições desta 

norma não se aplicam ao concurso nº 01/2017, vez que essa foi proposta pelo Chefe do Executivo, 
tendo, pois, poderes apenas para suspender os certames no âmbito do Poder Executivo municipal Sim

23/03/2022
Tenho uma empresa que personaliza peças de cristal com a imagem, texto e/ou objeto 3D que você 

precisar Diversos DIRGER
O  e-mail do Cerimonial é cerimonial@cmbh.mg.gov.br. De todo modo, a CMBH, como órgão público, 

contrata obras, serviços, faz compras e alienações por meio de processo de licitação Sim

23/03/2022

Qual legislação do executivo e do legislativo (especificando cada uma em separado) foi concedida 
permissão para o "Espaço grau" à Associação Mineira dos Motociclistas de Esportes Stunt Grau 

Austung
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG

Foram encontrados uma norma (Decreto nº 17.906/22) e dois projetos de lei, de autoria dos 
vereadores Bim da Ambulância e Léo (Projeto de Lei nº 138/21 e 139/21), os quais seguem anexos à 

esta resposta Sim

24/03/2022
Ao Recursos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte uma baixa de período trabalhado com 

fins de atualização do CNIS - Cadastro Nacional de informações Sociais Diversos DIRREH
O servidor trabalhou na CMBH até 21/12/1994. Naquela época, não havia alguma prestação de conta 

como a RAIS e Sefip, que possa ser retificada Sim

24/03/2022 Experiência em padaria , casa de família ,cuidar de idosos Emprego/Estágio Ouvidoria / Informação
O ingresso de servidores na Câmara Municipal de Belo Horizonte se dá por meio de uma das 

seguintes formas: concurso, terceirizados ou através de gabinete dos vereadores Sim

25/03/2022 Solicitação da Declaração de Utilidade Pública Estadual/ Municipal
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Atualmente, não existe a figura da concessão de títulos declaratórios de utilidade pública, uma vez 

que a Lei nº 6.648/94, que dispunha sobre esse assunto, foi revogada pela Lei nº 11.013/16 Sim

27/03/2022 Quero me candidatar Diversos Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

28/03/2022
Há um trailer estacionado acorrentado na frente da minha garagem que está atrapalhando não 

somente a mim, mas aos moradores e veículos que transitam na rua Diversos Ouvidoria / Denúncia Competencia Municipal Não

28/03/2022
Gostaria de saber até que dia a PBH tem de prazo para apresentar a proposta de reajuste dos 

servidores da educação
Competência 

Municipal Ouvidoria / Informação Competencia Municipal Não

29/03/2022 Gostaria de saber os projetos a serem votadas pelos vereadores
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Os projetos e demais proposições a serem apreciadas constam da pauta que é publicada com 

antecedência no portal institucional, nas agendas do Plenário e das Comissões Sim
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29/03/2022 Projeto de Lei que deu nome a praça Pedro de Carvalho Junior
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Em anexo o Projeto de Lei nº 673/13, que "Dá o nome de Praça Pedro de Carvalho Junior à Praça 

Dois Mil Novecentos e Oitenta e Quatro, no bairro Eymard Sim

30/03/2022 Gostaria de saber qual a lei que regulamenta o uso de mesa e cadeira nas calçadas
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
A Lei 8.616/03, "que contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte", dispõe sobre o 

uso de mesa e cadeira, nos arts. 74 a 83 Sim

30/03/2022 Marca para a primeira via da identidade
RG/Título/Seg. Des.

/CPTS COOASS
Para agendamento de identidade é necessário enviar um e-mail para postoidentificacao@cmbh.mg.

gov.br solicitando datas disponíveis Sim

30/03/2022 Marca para a primeira via da identidade
RG/Título/Seg. Des.

/CPTS COOASS Demanda em duplicidade Sim

30/03/2022 Marca para a primeira via da identidade
RG/Título/Seg. Des.

/CPTS COOASS Demanda em duplicidade Sim

31/03/2022
Solicito de maneira cordial o embasamento legal lei da implantação e regulamentação de taxi lotação 

de BH
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
O serviço de táxi lotação é regulamentado pela Portaria BHTRANS DPR N.º047/2017 de 29 de maio 

de 2017 Sim 

31/03/2022 Como faço para mandar currículo Emprego/Estágio Ouvidoria / Informação
O ingresso de servidores na Câmara Municipal de Belo Horizonte se dá por meio de uma das 

seguintes formas: concurso, terceirizados ou através de gabinete dos vereadores Sim

31/03/2022 Roubo de identidade 
RG/Título/Seg. Des.

/CPTS Ouvidoria / Denúncia
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

01/04/2022 Solicito à câmara dos vereadores  que rejeitem o Projeto de Lei n. 210/2021
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Sugestão Demanda repassada à todos parlamentares Sim

01/04/2022 Solicito cópia de projeto que criou o Dia de Venda Nova
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Segue, em anexo, o Projeto de Lei nº 11/2009, que "Institui o Dia do Distrito de Venda Nova Sim

04/04/2022 Preciso que preenche o sated MG para minha filha participar de malhação Competência Diversa Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

04/04/2022
Solicito informar o valor atual do contrato nº 068/17 da Empresa OVERSEE TECNOLOGIA E 

SISTEMAS LTDA. - EPP
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRAFI
O valor total anual do Contrato nº 68/2017, celebrado com a empresa OVERSEE TECNOLOGIA E 

SISTEMAS LTDA. - EPP, é de R$ 288.564,24 Sim

04/04/2022

Gostaria de saber se houve ou haverá a prorrogação do prazo de validade das autorizações e dos 
Documentos Municipais de Licenciamento - DMLs - de atividades de comércio em logradouro público 
e dá outras providências, visto que o prazo encerrou em 31 de março/2022, conforme portaria Portaria 

Conjunta GP /SMPU/SMSA Nº 2 DE 27/12/2021
Competência 

Municipal Ouvidoria / Solicitação Competência Municipal Não

04/04/2022

Comprei um remédio similar e ela queria que eu comprasse o produto sem ser o similar que no caso é 
mais em conta, diante disso minha compra foi cancelada, o que aconteceu de diferente é que sempre 

compro em outra farmácia da Pacheco só que em outro endereço e nunca tive problema, então 
voltando foi cancelada e até hoje não recebi meu estorno Judiário/Procon COOASS Gentileza entrar em contato com o Procon para mais informações (31)3555-1268 ou 3555-1289 Sim

05/04/2022 Gostaria de saber a previsão para votação do aumento dos servidores municipais
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Através do seguinte link é possível consultar a ordem do dia, acompanhar as reuniões e seus 

resultados Sim

05/04/2022

Sou do cad único e gostaria de tirar minha segunda via da carteira de identidade vi que tenho direito a 
isenção do DAE como posso conseguir pode me informar por favor RG/Título/Seg. Des.

/CPTS COOASS

Para fazer a segunda via de identidade com o Cad Único, você precisa imprimir o comprovante de 
cadastramento com QRcod ou ir em algum posto do CRAS e solicitar esse comprovante, que deve 

está assinado e carimbado Sim

05/04/2022
Sou do cad único e gostaria de tirar minha segunda via da carteira de identidade vi que tenho direito a 

isenção do DAE como posso conseguir pode me informar por favor
RG/Título/Seg. Des.

/CPTS COOASS Demanda em duplicidade Sim

06/04/2022
Gentileza vereadores verificar as informações! E sobre obras que o município está começando a fazer 
no lote 15 da quadra 13 do Bairro Santa Branca, endereço rua Monte Castelo 86 bairro Santa Branca Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda repassada à todos parlamentares Sim

06/04/2022
Gentileza vereadores verificar as informações! E sobre obras que o município está começando a fazer 
no lote 15 da quadra 13 do Bairro Santa Branca, endereço rua Monte Castelo 86 bairro Santa Branca Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Sim

06/04/2022
Gentileza vereadores verificar as informações! E sobre obras que o município está começando a fazer 
no lote 15 da quadra 13 do Bairro Santa Branca, endereço rua Monte Castelo 86 bairro Santa Branca Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Sim

06/04/2022
Gentileza vereadores verificar as informações! E sobre obras que o município está começando a fazer 
no lote 15 da quadra 13 do Bairro Santa Branca, endereço rua Monte Castelo 86 bairro Santa Branca Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Sim

06/04/2022
Gentileza vereadores verificar as informações! E sobre obras que o município está começando a fazer 
no lote 15 da quadra 13 do Bairro Santa Branca, endereço rua Monte Castelo 86 bairro Santa Branca Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Sim

06/04/2022
Gentileza vereadores verificar as informações! E sobre obras que o município está começando a fazer 
no lote 15 da quadra 13 do Bairro Santa Branca, endereço rua Monte Castelo 86 bairro Santa Branca Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Sim

06/04/2022
Gentileza vereadores verificar as informações! E sobre obras que o município está começando a fazer 
no lote 15 da quadra 13 do Bairro Santa Branca, endereço rua Monte Castelo 86 bairro Santa Branca Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Sim

06/04/2022
Gentileza vereadores verificar as informações! E sobre obras que o município está começando a fazer 
no lote 15 da quadra 13 do Bairro Santa Branca, endereço rua Monte Castelo 86 bairro Santa Branca Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Sim

06/04/2022
Gentileza vereadores verificar as informações! E sobre obras que o município está começando a fazer 
no lote 15 da quadra 13 do Bairro Santa Branca, endereço rua Monte Castelo 86 bairro Santa Branca Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Sim

06/04/2022
Gentileza vereadores verificar as informações! E sobre obras que o município está começando a fazer 
no lote 15 da quadra 13 do Bairro Santa Branca, endereço rua Monte Castelo 86 bairro Santa Branca Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Sim
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06/04/2022
Gentileza vereadores verificar as informações! E sobre obras que o município está começando a fazer 
no lote 15 da quadra 13 do Bairro Santa Branca, endereço rua Monte Castelo 86 bairro Santa Branca Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda em duplicidade Sim

07/04/2022 Solicito informações sobre a obra inacabada da Avenida Várzea da Palma
Competência 

Municipal Ouvidoria / Informação Competência Municipal Não

07/04/2022

Informativo da câmara informa liminar expedida pela Justiça que permite o aumento das tarifas de 
ônibus para até R$ 5,85 em Belo Horizonte, mas a coisa não é bem assim, não, porque ao que se 
sabe a justiça mandou cumprir o contrato para o reajuste das tarifas e tal, cumprimento do contrato Diversos Ouvidoria / Elogio Sua participação é muito importante para o exercício da democracia e da cidadania Sim

08/04/2022 Gostaria de deixar minha opinião com relação a subsdío a Empresas de onibus Contato/Vereadores Ouvidoria / Informação Demanda repassada à todos parlamentares Sim

08/04/2022
Informação do valor atual do contrato nº 068/17 da empresa OVERSEE TECNOLOGIA E SISTEMAS 

LTDA. - EPP que está no 5º Termo Aditivo Diversos DIRAFI
O valor atual do contrato solicitado é R$ 29.445,27 mensais, equivalente à R$ 353.343,24 para o 

período de 12 meses Sim

08/04/2022 Gostaria de relatar alguns fatos que me parecem irregulares Contato/Vereadores Ouvidoria / Denúncia Demanda repassada à todos parlamentares Sim

08/04/2022 Gostaria de atualizar meu cadúnico e mudar de família minha inscrição não convivo com a mesma Competência Diversa Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

08/04/2022 Gostaria que verificasse a possibilidade espalhar alguns banheiros químicos pela Cidade
Competência 

Municipal Ouvidoria / Solicitação Competência Municipal Não

10/04/2022 Gostaria de obter um esclarecimento acerca do próximo concurso deste órgão Concurso DIRREH Ainda não há previsão sobre publicação de edital ou realização de concurso público Sim

11/04/2022
Gostaria de informações sobre o Projeto de Lei 1405/20 acerca do Concurso de 2017, se realmente 

vai ser válido. E também se há previsão de nomeações de PCD para o cargo de Técnico Legislativo II.
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRREH

Informamos ser possível acompanhar o andamento dos concursos realizados por esta Casa pelo link 
https://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/concursos/2017 ou clicando na aba "Transparência" e 

depois em "Concursos". Acerca do projeto de lei informado, não localizamos essa proposição 
(1405/20) na Câmara Municipal de Belo Horizonte. As proposições existentes, em trâmite ou não, 

podem ser consultadas em https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes Sim

11/04/2022 Preciso de um emprego urgente Emprego/Estágio Ouvidoria / Informação
O ingresso de servidores na Câmara Municipal de Belo Horizonte se dá por meio de uma das 

seguintes formas: concurso, terceirizados ou através de gabinete dos vereadores Sim

12/04/2022 Qual o número de cargos de Técnico Legislativo II vagos Concurso DIRREH

Neste momento, a CMBH possui 8 (oito) vagas de Técnico Legislativo II aguardando provimento. Há 
196 (cento e noventa e seis) vagas totais para o referido cargo, das quais, 188 (cento e oitenta e oito) 

estão providas Sim

12/04/2022 Gostaríamos de saber o motivo da demora para apreciação do PL de reajuste dos servidores Contato/Vereadores Ouvidoria / Informação Demanda repassada à todos parlamentares Sim

13/04/2022

Preciso de um certificado do órgão executor do certame, relativo ao concurso público da câmara 
municipal de Belo Horizonte edital de concurso público N° 1/2017, em que constem as seguintes 

informações: a) cargo/emprego concorrido; b) requisito do cargo/emprego, especialmente a 
escolaridade; c) aprovação e (ou) classificação

Lei / Projeto de Lei / 
Outros DIRREH Encaminho-lhe a declaração solicitada. Sim

13/04/2022
Gostaria de solicitar a Certidão registrando a data de exoneração para que eu possa entregar no 

INSS, compreendendo tempo de entrada e saída do trabalho Competência Diversa DIRREH

Encaminho-lhe a declaração solicitada. A via física ficará disponível para retirada no guichê de 
atendimento da Divisão de Pessoal, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 15:00h (Avenida dos 
Andradas, nº 3.100 - Sala B-206. Santa Efigênia - Belo Horizonte-MG - Telefone: (31) 3555-1237).

14/04/2022 Fineza informar quais os projetos de reajuste dos servidores municipais estão tramitando na casa
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Seguem abaixo os links para verificar a tramitação de todos os projetos de lei sobre o tema "reajuste" 

apresentados pelo Poder Executivo Sim

14/04/2022 Não consigo logar para votar nos projetos de lei
Lei / Projeto de Lei / 

Outros COOINF Para logar, utilize seu o e-mail que foi registrado: lecavc@gmail.com Sim

15/04/2022 Solicito o envio da Lei n.º 7999
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Duplicidade da demanda Sim

15/04/2022 Solicito o envio da Lei no 7999
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG Segue em anexo o referido projeto que originou a Lei nº 7.999 Sim

17/04/2022 Venho solicitar que  um modelo de projeto para captação de recursos,  via emenda parlamentar
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG

Não há modelo de projeto de captação de recursos via emenda parlamentar. Todos os modelos de 
proposições legislativas existentes podem ser consultados no Guia de Redação disponível no 

endereço eletrônico a seguir: https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/guia-de-reda%C3%
A7%C3%A3o Sim

17/04/2022

Fui informada de que em 2021 estava em tramitação nesta Casa um Projeto de Lei que extinguia a 
obrigatoriedade de,  as casas de repouso para idosos em Belo Horizonte .Gostaria de obter 

informações a respeito se esta lei já foi aprovada
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Encontra-se em tramitação o PL nº 41/2021, que "Institui a Lei Municipal de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência e da Pessoa com Mobilidade Reduzida" Sim

18/04/2022 RG RG/Título/Seg. Des./CPTS COOASS Pedimos a gentileza de elaborar sua demanda Não

19/04/2022
A PBH concedeu a AJUBEMGE o Título Declaratório de Utilidade Pública através do Decreto 9.076. 

Solicitamos informações sobre a validade do titulo
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Não mais existe a figura da concessão de títulos declaratórios de utilidade pública> Sugerimos entrar 

em contato com a PBH

19/04/2022 Teste Diversos Ouvidoria / Informação Isso é um teste, gentileza ignorar Sim
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19/04/2022
Gostaria de receber o histórico de multas do veículo cedido pela câmara para o vereador Miltinho 

CGE do partido PDT, de preferência as multas recebidas em outras cidades Diversos GABPRE
Contrato nº 26/2021. Segundo estabelecido no item 12.1 do Termo de Referência que compõe o 

contrato, "para os veículos vinculados à representação parlamentar, será gestor o respectivo vereador Sim

20/04/2022

Estava na Câmara na data de hoje (20/04/2022) e adentrei ao Setor de segurança juntamente com o 
meu chefe Â****** e conversando com ele, o E*** partiu para cima de mim, colocando a mão em meu 

nariz. Solicito providências Diversos COOSEG

Adianto que no mesmo dia do suposto fato, a chefia conversou com ambos funcionários os quais se 
desculparam resolvendo assim a questão. Temos ciência ainda que o reclamante procurou essa 

ouvidoria para retirar a "denuncia". o fato foi resolvido internamente na seção Sim

20/04/2022 Gostaria do contato do Arquivo da Câmara
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Informação Segue conforme solicitado, Seção de Preparo de Documentos Telefone: 35551475

20/04/2022 Gostaria de saber informações sobre o próximo concurso Concurso DIRREH

Ainda não há previsão para o período de realização do próximo concurso público. Também não há 
detalhes sobre eventual edital do certame ou requisitos para provimento dos cargos que estarão 

disponível à época. A Polícia Legislativa, instituída pela Lei 10.906/2016, foi extinta pela Lei 11.047
/2017 Sim

22/04/2022 Venho através desse procurar saber se o que esta acontecendo no Santuário da Serra da Piedade Competência Diversa Ouvidoria / Solicitação
A Deliberação nº 5/2013, que institui a Ouvidoria da CMBH, define a atuação desta Ouvidoria restrita 

às atividades inerentes a esta Casa Legislativa Não

22/04/2022 Venho através desse procurar saber se o que esta acontecendo no Santuário da Serra da Piedade Competência Diversa Ouvidoria / Solicitação Demanda em duplicidade Sim

22/04/2022
Gostaria de saber quando a TV Câmara Municipal de Belo Horizonte-MG voltará com o seu sinal 

aberto
Lei / Projeto de Lei / 

Outros SUPCIN

A Câmara Municipal de Belo Horizonte já assinou, no final do ano passado, acordo de cooperação 
técnica com a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o uso da 

subcanalização11.3 de TV Digital aberta Sim

22/04/2022
Gostaria de saber quando a TV Câmara Municipal de Belo Horizonte-MG voltará com o seu sinal 

aberto
Lei / Projeto de Lei / 

Outros SUPCIN Demanda em duplicidade Sim

22/04/2022
Gostaria de saber quando a TV Câmara Municipal de Belo Horizonte-MG voltará com o seu sinal 

aberto
Lei / Projeto de Lei / 

Outros SUPCIN Demanda em duplicidade Sim

24/04/2022 Há perspectivas na CMBH para realização de novo concurso público em 2022 Concurso DIRREH Ainda não há previsão para o período de realização do próximo concurso público. Sim

25/04/2022

Solicito, nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº12.527/2011) e sua regulamentação, a 
relação quantitativa de cargos de provimento efetivo ocupados e vagos da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Segue, anexa, lei nº 7.863/99, que "Institui o Estatuto dos Servidores da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte" e contém, no Anexo III, a relação de cargos efetivos. Sim

25/04/2022

Solicito, nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº12.527/2011) e sua regulamentação, 
informação sobre a data de validade do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2017, 

considerando, conforme publicações no Diário Oficial do Município Concurso DIRREH
Conforme publicações do dia 18/06/2020 e 02/09/2020, o concurso nº 01/2017 teve o seu prazo 

suspenso entre as citadas datas por decisão administrativa da Presidência da CMBH. Sim

25/04/2022
Solicito informações sobre a quantidade de cargos vagos atualmente na CMBH e previsão de 

aposentadoria dos atuais servidores Concurso DIRREH
Atualmente a Câmara Municipal de Belo Horizonte dispõe do seguinte quantitativo de vagas de 
provimento efetivo (dados atualizados até 26/04/2022): Vagas ocupadas: 338 Vagas disponíveis Sim

26/04/2022
Sobre a UPA Barreiro, eu gostaria de saber se vossas senhorias contratam técnicos de enfermagem 

para estágio
Competência 

Municipal Ouvidoria / Informação Competência Municipal Não

26/04/2022
A Casa Rosa do Bonfim funciona sem alvará da prefeitura todos sábados e domingos das 15 as 00 

horas e vem  trazendo grandes transtornos para os moradores do nosso bairro
Competência 

Municipal Ouvidoria / Denúncia Competência Municipal Não

26/04/2022
A Casa Rosa do Bonfim funciona sem alvará da prefeitura todos sábados e domingos das 15 as 00 

horas e vem  trazendo grandes transtornos para os moradores do nosso bairro
Competência 

Municipal Ouvidoria / Denúncia Competência Municipal Não

26/04/2022
A Casa Rosa do Bonfim funciona sem alvará da prefeitura todos sábados e domingos das 15 as 00 

horas e vem  trazendo grandes transtornos para os moradores do nosso bairro
Competência 

Municipal Ouvidoria / Denúncia Competência Municipal Não

26/04/2022
Venho solicitar uma visita de técnicos da prefeitura para avaliar a manutenção de brinquedos instalado 

na praça Miguel Arcanjo Parreiras
Competência 

Municipal Ouvidoria / Solicitação Competência Municipal Não

26/04/2022
A Casa Rosa do Bonfim funciona sem alvará da prefeitura todos sábados e domingos das 15 as 00 

horas e vem  trazendo grandes transtornos para os moradores do nosso bairro
Competência 

Municipal Ouvidoria / Denúncia Competência Municipal Não

26/04/2022
A Casa Rosa do Bonfim funciona sem alvará da prefeitura todos sábados e domingos das 15 as 00 

horas e vem  trazendo grandes transtornos para os moradores do nosso bairro
Competência 

Municipal Ouvidoria / Denúncia Competência Municipal Não

26/04/2022
Existe funcionário fantasma e com rachadinhas no gabinete de Juliano  Lopes. Funcionário Régis 

Lima Lélis (ladrão de banco, só pesquisar na internet) é um dos funcionários Denúncia GABPRE Sim

27/04/2022
A Casa Rosa do Bonfim funciona sem alvará da prefeitura todos sábados e domingos das 15 as 00 

horas e vem  trazendo grandes transtornos para os moradores do nosso bairro
Competência 

Municipal Ouvidoria / Denúncia Competência Municipal Não

28/04/2022
Anel rodoviário interditado por manifestantes, exigindo reintegração de posse na área do Parque 

municipal Jacques Cousteau Este parque tem que ser vigiado constantemente pela prefeitura
Competência 

Municipal Ouvidoria / Solicitação Competência Municipal Não

28/04/2022 Vocês precisam acompanhar a linha 9411
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Denúncia Competência Municipal Não

28/04/2022 Teste COINF Diversos COOINF Teste COINF Sim
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28/04/2022 Teste COINF Diversos COOINF Teste COINF Sim

28/04/2022 Em BH podia fazer como em varios estados brasileiro. Legalizar as vans/ kombi, transporte alternativo
Lei / Projeto de Lei / 

Outros Ouvidoria / Solicitação Repassada aos parlamentares Sim

29/04/2022 Troquei o e mail e não consigo cadastrar uma nova conta Diversos COOINF
O e-mail anterior de seu usuário parecia estar incorreto. Foi trocado para o e-mail informado nesta 

solicitação. Você pode tentar recuperar a senha e logar usando o nome de usuário elton ou seu e-mail Sim

29/04/2022 Gostaria de saber até quando vai a validade do Concurso Público nº 01/2017 Concurso DIRREH
Conforme publicações do dia 18/06/2020 e 02/09/2020, o concurso nº 01/2017 teve o seu prazo 

suspenso entre as citadas datas por decisão administrativa da Presidência da CMBH. Sim

29/04/2022

Acompanho a tramitação do PL 41/21. Após a sua aprovação em primeiro turno, como funciona a 
partir de agora a sua tramitação em segundo turno, ele irá passar por alguma comissão antes da nova 

apreciação em Plenário
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG

Cconsiderando que o PL 41/21, recebeu, até o momento, 89 emendas, ele retornará às comissões 
para que seja emitido parecer sobre elas, nos termos do art. 85 II, do Regimento Interno da CMBH 
(Art. 85 - Parecer é o pronunciamento de comissão, de caráter opinativo, sobre proposição sujeita a 

seu exame e deverá: II - incidir sobre uma única proposição, salvo no caso de emendas, em que todas 
que versem sobre tema de sua competência deverão ser apreciadas, dispensada a análise de 

prejudicialidade entre elas Sim

30/04/2022
Solicito sua colaboração deste projeto me encaminhando copias do projeto de lei,assim como das 

atas das reunioes do projeto que propunha a construção da Cidade das Camélias,em 1958
Lei / Projeto de Lei / 

Outros DIRLEG
Seguem, anexas, todas as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas na Câmara 

Municipal de Belo Horizonte, em 1958 Sim


