
17ª  Reunião Ordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

 

Data – 18/10/2021 

1- Chamada 

2- Verificação de Quorum 

3- Abertura 

4- Leitura do Trecho Bíblico 

Oração (Pai Nosso ) 

 

LEITURA DA ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

I – Expediente do Executivo 

 

II – Expediente do Legislativo 

 

- Projeto de Lei No 44, de 14 de outubro de 2021 , que “AUTORIZA O RATEIO DOS 

RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, ENTRE 

OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

Em votação o REGIME DE URGÊNCIA requerido no projeto. 

 

DISTRIBUIR PARA AS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E 

ORÇAMENTO E EDUCAÇÃO 

 

 

III – Ordem do Dia 

 

 

- Substitutivo do Projeto de Lei No 07 – “Que dispõe sobre a Política Municipal do Meio 

Ambiente” 

 

- Projeto de Lei No 13/2021 – Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no Município de Mateus 

Leme/MG – CACS – FUNDEB, criado pela Lei No 2.345, de 20 de abril de 2007, em 

conformidade com o Artigo 212 A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei 

Federal No 14.113, de 25 de dezembro de 2020 

 



- Projeto de Lei No 19/2021, que “Altera a redação do Artigo 4º da Lei No 3.040, de 05 de 

novembro de 2020”. 

 

 

- Projeto de Lei No 20, de 21 de setembro de 2021 – Estabelece as condições para remissão e 

anistia de débitos tributários de pessoas físicas e jurídicas, inscritas na dívida ativa do 

município  

 

 

- PROJETO DE LEI Nº CM 43, de 01 de outubro de 2021 - Dispõe sobre a Política Municipal 

de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva para alunos com deficiências, 

transtorno global do desenvolvimento (TGD), transtorno do espectro autista e altas 

habilidades e superdotação da rede municipal de educação do município de Mateus Leme e dá 

outras providências. 

 

 

IV – Requerimentos 

 

Indicação No 0018/2021, de autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura: 

 

Viabilizar a colocação de dois postes com as respectivas luminárias na Rua Alcides 

Martins, no Bairro Central nesta municipalidade.  

 

Pedido de Informação No 0052/2021, de autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura: 

Quais os números dos projetos relativos às obras descritas pelo Prefeito para o ilustre 

cidadão, bem como as respectivas datas de envio destes o Legislativo Municipal; 

Caso tais projetos não existam, que informe em que parte de seu texto, o  projeto de Lei 

No 19/2021 faz referência às mencionadas obras, tendo em vista que, à exemplo da questão da 

caixa d’água, ao que parece o Sr. Prefeito estaria se referido ao aludido projeto. 

 

Pedido de Informação No 0053/2021, de autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura: 

 

Seja informado se há previsão de intervenção junto a academia ao ar livre bem como 

na praça pública localizada de fronte à UMEI Dona Carmita, intervenção está com o 

objetivo de reformar a praça e também os equipamentos que compõem a academia 

citada.  

 

Pedido de Informação No 0054/2021, de autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura: 

- Que nos seja informado quem são as pessoas que se encontram responsáveis pela Liga 

Desportiva de Futebol de Mateus Leme; 



 

 - Que nos seja informado, ainda, quantos e quais são os times que se encontram 

inscritos junto a mesma; 

 

 Solicitamos, também, relatório financeiro do exercício atual da Liga Desportiva de 

Futebol de Mateus Leme, bem como os repasses realizados à mesma no atual exercício (caso os 

mesmos tenham ocorrido) bem como se a Liga possui alguma pendencia financeira de quaisquer 

natureza. 

 

Pedido de Informação No 0055/2021, de autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura: 

 

- Nos seja informado quais são os projetos destinados a pavimentação ou calçamento 

poliédrico de ruas nos Bairros Jardim Serra Azul, Jardim de Ala, Vivendas do Vale, 

Vila Suzana, Atalaia e João Paulo Segundo, bem como os valores a serem utilizados 

nessas obras nos referidos bairros (caso as mesmas estejam previstas).  

 

 - Nos seja informado, ainda, se essas possíveis obras nos referidos bairros, estão 

inclusos nos gastos a serem realizados por meio do Projeto de Lei Nº19/2021, projeto 

este em análise pela Casa Legislativa local.  

 

Pedido de Informação No 0056/2021, de autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura: 

 

- Que nos seja informado se a Lei 3.079, de 23 de junho de 2021, que dispõe sobre a 

Criação da Biblioteca Digital, está sendo cumprida, e, consequentemente alcançando seu objetivo que 

é de aproximar as pessoas do hábito da leitura sem a necessidade de sair de suas residências. 

 

V – Correspondências  

                                                                                                  Boa noite. 

 

Obs. Durante a Reunião, a Vereadora Irene Maria de Oliveira, apresentou o Projeto de Lei 

No 45, de 18 de outubro de 2021 , sendo este aceito pelos Vereadores e Distribuído; 

 

Foi apresentado Emenda Supressiva de No 01, ao Projeto de Lei No 13/2021. 

 

 


