
8ª  Reunião Ordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 16/05/2022 

 

    Chamada 
 

Verificação de Quorum  

 Abertura 

 Leitura do Trecho Bíblico 

Oração (Pai Nosso ) 

Leitura das Atas das Reuniões  anteriores. 

 

I – Expediente do Executivo 

 

Ofício No 033/2022, que responde Indicação No 031/2022; 

 

II – Expediente do Legislativo 

 

Ofício No 15/2022, de autoria do Vereador Aldair José Guimarães 

 

Projeto de Lei No 08/2022 – “Faz Denominação de Logradouro Público”  

 

 DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO  e  FINANÇAS 

E ORÇAMENTO  

 

Projeto de Lei No 09/2022 – “Faz Denominação de Logradouro Público”  

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO  e  FINANÇAS 

E ORÇAMENTO  

 

III – Ordem do Dia 

 

- PROJETO DE RESOLUÇÃO No 08, de 22 de março de 2022 – “Abre 

Crédito Especial no Orçamento da Câmara Municipal de Mateus Leme; 
 

Pareceres das Comissões Justiça e Redação e Finanças 

Em ÚNICA discussão e votação os mencionados pareceres, quem concordar 

permaneça com 

está, quem discordar se manifeste, aprovados 

Em ÚNICA discussão e votação o referido Projeto de Lei, aprovado. 

 

IV – Requerimentos 

 

 



• Indicação de No 01, de Autoria da Vereadora Adelaide Antunes Siqueira 

 
Viabilização de iluminação em torno do Campo de Futebol de Serra Azul, com a 

máxima urgência (Já solicitado por 2 vezes) inclusive uma indicação datada em 

02/12/21 nessa “Casa”; 

 

 

Pintura e melhorias na Quadra Santa Àguida (reforma de piso, pintura, alambrados, 

reforma dos bancos), com espaço em volta para pista de caminhada a pedido dos 

moradores, uma vez que não tem nada de lazer para pessoas de meia idade e idosos 

(inclusive foi feita a visita in loco com secretário de obras e o secretário adjunto) em     

17/07/2021    e solicitação por requerimento em 20/07/21 e novamente 11/02/22. 

 

 

Pintura e melhorias da quadra e vestiários do Campo Baetão Azurita, (vidros 

quebrados falta iluminação, reforma dos sanitários, várias reclamações) foi sugerida 

em visita in loco também pelo Secretário de Obras e Secretário Adjunto, sugerindo a 

benfeitoria com uma pista de caminhada com  asfalto frio para as pessoas que 

utilizam em volta do campo para caminhar. requerimento datado de 20/07/21  

 

 

Limpeza na rua Umbelino de Carvalho, 624 esquina Bairro Mangabeiras Quadra 11, 

segundo moradores é um lote que a prefeitura comprou virou um bota fora já fiz 

vários pedidos sem respostas.  

 

• Indicação de No 02, de Autoria da Vereadora Adelaide Antunes Siqueira 

 

 

 Referente ao oficio número   09/2022 sobre o pico de energias e falta de luz 

constantes nos bairros   Nª Sr.ª do Rosário e Nª Sr.ª das Graças Azurita 

datado em 21/02/22  

 

Reitero o pedido ao S.r. Prefeito para que a CEMIG faça uma averiguação 

dos transformadores os quais foram encaminhados fotos a pedido. Essa 

situação já suspostamente a causa da danificação de eletrodomésticos de 

moradores locais.  

 

Solicitar junto ao Sr. Secretário, especial atenção no sentindo de determinar, 

através da Secretaria Municipal de Obras, a limpeza dos passeios na Rua 

Idalina Moreira de Jesus até o sinal da ‘‘Ponte do Central’’, no bairro 

Central, situação a qual fica constatado difícil acesso dos moradores. 

 Solicitar o recapeamento das ruas Raimundo Nonato Guimaraes e rua Maria 

Cristina de Faria, Centro, as mesmas encontram-se em estado crítico, 

situação que está causando incomodo para população. 

 

 

• Indicação de No 003, de Autoria do Vereador José Ronaldo Silva Lopes 

 

Viabilizar o acesso  de ônibus sobre a passagem da ponte, que liga a Vila do Raul 



em Azurita. 

 

• Indicação de No 10, de Autoria do Vereador Arilton Gaudêncio Santiago 

 

Troca de LAMPADAS NO POSTE DA Avenida Jose Surdo 110- Centro – 

Mateus leme 

 

• Indicação de No 11, de Autoria do Vereador Arilton Gaudêncio Santiago 

 

Seja realizada obra de PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA na Rua Francisco Alves 

entre os números 97 e 67- Bairro Vale Verde– Mateus leme. 

 

• Indicação de No 12, de Autoria do Vereador Arilton Gaudêncio Santiago 

 

Seja realizada obra de REPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA na ESTRADA 

MUNICIPAL que liga SITIO NOVO até a ponte que faz divisa com Florestal. 

 

• Indicação de No 0017, de Autoria do Vereador Lúcio Gonçalves Madureira 

 

Realizar coleta de lixo na esquina da Rua Alameda do Jasmim, com a Avenida das 

Princesas, do bairro Jardim Serra Azul, onde está uma grande demanda de lixo; 

Instalação de  uma gaiola para adaptar os lixos e manter o local conservado; 

 Fazer a limpeza e retirar o mato na rua José, do bairro Atalaia e região, a pedido de 

Diemes.  

Limpeza urgente da academia ao ar livre, situada na Reta. 

Limpeza Urbana, do bairro Vila Suzana e Reta, muito mato nos passeios, e melhoria 

nos percursos dos bairros. 

Realizar o Tapa Buraco nas ruas do bairro Petrópolis, Distrito de Serra Azul, e 

adaptar quebra-molas, na rua Maranhão próximo a residência 367, onde a mesma 

tem um grande fluxo de carro e buracos. 

Procedimento de Tapa Buraco na rua José do bairro Atalaia e região, a pedido de 

Diemes.  

 

• Indicação de No 18, de Autoria do Vereador Lúcio Gonçalves Madureira 

 

Passar o maquinário na Rua 27, próximo a Pousada do Coqueiro Verde, e prevenir 

quanto ao barranco que está agravando o local.  

Passar maquinário na rua João Tote Fei, bairro Paraiso.  

Trabalhar com caminhão pipa, fazendo irrigação nas ruas do bairro Bom Jesus 

próximo a rua Vicente Andrade, para tentar amenizar a quantidade de poeira 

situada no local, atendendo a solicitação de Nelinda.  

Melhorar a Infraestrutura das ruas que pertencem ao bairro da Reta, a saber: 

 

Rua Prudente de Morais, Rua “Sem Nome”, Rua Santos Dumont, Rua Cariri, Rua 

Santa Cruz, Rua Brasília, Rua Argentina, Rua Santa Cruz Brasílio, Rua Castro 

Alves, Rua Mém de Sá (restante), Rua São Luís, Rua Dom Pedro II ,  e solicitar a 

possível avaliação de pavimentação asfáltica da rua Dom Pedro II.  



Limpeza e encascalhamento da Rua 71, Bairro Paraíso. 

 

• Indicação de No 19, de Autoria do Vereador Lúcio Gonçalves Madureira 

Passar a máquina e cascalhar as ruas 24 e 18, do bairro Vivendas do 

Vale, as mesmas estão dificultando o transporte e está impactando até 

nas entregas para os moradores locais.  

Passar maquinário na rua 6 do bairro Tiradentes, onde a mesma está 

sendo alagada com quaisquer temporadas de chuva, e está impactando 

diretamente nas residências. 

 Passar maquinário e limpeza de rua nas ruas do bairro Tiradentes 

 

• Indicação de No 06, de Autoria do Vereador Paulo César Rosa Alves 

 
Na rua Rio das Pedras, próximo ao n°50 no bairro Imperatriz, ao término de um 

trabalho de manutenção de maquinas da Prefeitura foi deixado um monte de terra, 

a pedido do morador, caso possível,  fazer a retirada da terra que se chover, causará 

um transtorno maior naquele lugar. 

 

No bairro Vale Verde na rua Oliveira Pena próximo ao n°501, a moradora D. Regina 

pede  limpeza e capina ou se possível fazer manutenção com roçadeira devido ao 

crescimento de mato naquele local. 

 

• Indicação de No 07, de Autoria do Vereador Paulo César Rosa Alves 

 

A Rua Joaquim Pinto Neto no Bairro Araçás {Referência a Rua descendo de 

frente ao antigo Supermercado Parreira} próximo aos números 170 - 300 - 

361 existem alguns buracos devido ao deslocamento do calçamento. 

 

A D. Marli Aparecida residente na Rua Márcio Heleno de Aguiar n°69, no 

Bairro Araçás pede  a manutenção com tapa buraco próximo de sua 

residência. 



 

A Sra. Luzia, moradora na Rua Camilo de Souza n°125 Bairro Araçás vem 

através desse requerimento, solicitar nivelamento da rua com cascalho e 

manutenção com patrolamento.  

 

• Indicação de No 033, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira 

da Silva 

 
Que seja disponibilizado para população, um aplicativo ou dispositivo, capaz de coletar 

a informação de moradores, sobre postes de iluminação que apresentam mau 

funcionamento. 

• Indicação de No 034, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira 

da Silva 

 

Viabilizar a troca de lâmpada na Rua Evaristo Martins Diniz, perto do número 

429, em frente ao salão Julia Medeiros Hair, no bairro central. 

• Indicação de No 058, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 

 

Que seja realizada operação tapa buracos nas ruas indicadas abaixo: 

Alameda dos Pinheiros, Bairro Planalto; 

Alameda das Azaleias, Bairro Planalto; 

Rua Sete, Bairro Londrina; 

Rua Rio do Sul, Bairro Imperatriz. 

 

• Indicação de No 059, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 

Seja realizada a sinalização de trânsito no entorno das escolas municipais 

como placas de estacionamento de ônibus escolar e placas de área escolar. 

• Indicação de No 060, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 

Seja realizada a retirada de entulho, limpeza da rua e substituição da 

lâmpada no poste da esquina entre as ruas Polônia e rua Itália, bairro 

Mangabeiras. 

 

• Indicação de No 061, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 

 

Seja realizada operação tapa buracos ao longo da Rua Maria Cristina de 

Farias no centro desse município. 

 

• Indicação de No 062, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 



 

Instalação de tampa de bueiro nas seguintes localidades: 

Rua Alameda das Rosas, esquina com Rua Alameda dos Pinheiros no Bairro 

Planalto. 

Rua Alameda das Rosas, esquina com Rua do Ipê Amarelo Bairro Planalto. 

 

• Pedido de Informação de No 002, de Autoria do Vereador Wellington 

Francisco de Moura 

 

 - Seja informado o estágio atual de implementação do projeto de lei que criou 

o “Cordão de Girassol” 

 

• Pedido de Informação de No 003, de Autoria do Vereador Wellington 

Francisco de Moura 

 

- Informações que dizem respeito a concretização do Projeto de Lei aprovado por 

essa Casa Legislativa que dispõe sobre a criação da biblioteca digital. 

 

• Pedido de Informação de No 004, de Autoria do Vereador Wellington 

Francisco de Moura 

 

- Que sejam informados os dados atuais a respeito da implementação da lei de 

institui o banco de ideias legislativas.   

 

• Pedido de Informação de No 005, de Autoria do Vereador Wellington 

Francisco de Moura 

 

- Que seja informado o motivo pelo qual as UBS’s estão sem o medicamento 

usado para fazer anestesia nos procedimentos odontológicos e a data prevista 

para a disponibilização do referido medicamento. 

 

V – Correspondências                                                                                                  
 

Boa noite. 

 

Obs. O Vereador Francisco José de Brito apresentou, durante a Reunião, as Indicações 

de Nos 02, 03,  04, 05 e 06 

O Vereador José Ronaldo Silva Lopes apresentou Emenda ao Projeto de Lei No 

11/2022, distribuída para as Comissões de Justiça, Finanças e Serviços Públicos;. 

A Vereador Irene Maria de Oliveira, apresentou Projeto de Lei No 10/2022 – “Autoriza 

a contratação de plano de saúde para os servidores contratados do Poder Executivo 

Municipal e dá outras providências”. O projeto foi distribuído para as comissões de 

Justiça, Finanças e Saúde. 

 

 


