
9ª  Reunião Ordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 06/06/2022 

Boa noite a todos 

Daremos início à 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG. 

Chamada dos Vereadores 

 

Verificado o Quórum, declaro abertos os trabalhos sob a proteção de Deus e em nome do povo 

mateuslemense. 

Solicito ao vereador ____________________________________ que faça a leitura do trecho 

bíblico. 

Rezaremos juntos um Pai Nosso. 

 

Leitura das Atas das Reuniões  anteriores. 

 

I – Expediente do Executivo 

 

Ofícios Nos 032 e 043/2022, que respondem Indicações de Nos 014 e 016/2022, do 

Vereador Lúcio Gonçalves Madureira; 

Ofícios Nos 038, 045 e 047/2022, que respondem Ofício No 52, Indicação No 026, 034, 

041,  Ofício No 051 e Indicação de No 10; 

Ofício No 039, que responde Indicação de No 002, do Vereador Guilherme Henrique 

Oliveira da Silva; 

Ofícios Nos 053, que responde indicação No 031 do Vereador Guilherme, No 054, que 

responde Pedido de Informação No 05 do Vereador Wellington, No 055, que responde Pedido 

de Informação No 05 da Vereadora Irene e No 056, que responde Ofício 31 da Vereadora 

Adelaide. 

Projeto de Lei No 17/2022, que Revoga Lei No 2.938, de 17 de abril de 2019 – 

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA, FINANÇAS E INDÚSTRIA; 

 

II – Expediente do Legislativo 

Ofício No 64, enviado ao Executivo Municipal do Sr. Valter Expedito de Oliveira 

 

Emenda Modificativa No 01, Projeto de Lei No 11/2022 – “Dispõe sobre a 

regulamentação dos serviços de transporte remunerado privado individual de 



passageiros mediante uso de aplicativos ou outras plataformas de comunicação em 

rede, no âmbito do Município de Mateus Leme, Minas Gerais”  

 

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA, FINANÇAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS; 

 

EMENDA ADITIVA No 01 - Projeto de Lei No 11/2022 – “Dispõe sobre a 

regulamentação dos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros 

mediante uso de aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, no âmbito do 

Município de Mateus Leme, Minas Gerais” 

 

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA, FINANÇAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS; 

 

EMENDA MODIFICATIVA No 02 - Projeto de Lei No 11/2022 – “Dispõe sobre a 

regulamentação dos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros 

mediante uso de aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, no âmbito do 

Município de Mateus Leme, Minas Gerais” 

 

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA, FINANÇAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS; 

 

EMENDA MODIFICATIVA No 03 - Projeto de Lei No 11/2022 – “Dispõe sobre a 

regulamentação dos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros 

mediante uso de aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, no âmbito do 

Município de Mateus Leme, Minas Gerais” 

 

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA, FINANÇAS E PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA; 

 

PROJETO DE LEI Nº CM 11 , DE 02 DE JUNHO DE 2022 - Autoriza a utilização de 

maquinário, equipamento e mão de obra do Poder Executivo Municipal, na realização de 

serviços de recuperação e manutenção de estradas rurais localizadas em propriedades 

particulares, dentro dos limites deste município, desde que utilizadas como rota de escoamento de 

produção agrícola e rural e dá outras providências. 

 



DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA, FINANÇAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS; 

 

PROJETO DE LEI Nº CM  12  DE 03 DE JUNHO DE 2022-  “Faz Denominação de 

Logradouro Público.” 

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E 

ORÇAMENTO 

 

III – Ordem do Dia 

 

Projeto de Lei No 11/2022 – “Dispõe sobre a regulamentação do serviço de 

transporte remunerado privado individual de passageiros mediante uso de 

aplicativo ou outras plataformas de comunicação em rede,  no âmbito do 

município de Mateus Leme/MG” 

 

Pareceres das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Serviços Públicos 

Em ÚNICA discussão e votação os mencionados pareceres, quem concordar 

permaneça como está, quem discordar se manifeste, aprovados 

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

 

Projeto de Lei No 15/2022 – “Altera a redação do caput do art. 11 da Lei 

No 2.308, de 9 de março de 2006, alterando o limite percentual de margem 

para consignação em folha de pagamento dos servidores públicos 

municipais” 

 

Pareceres das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento 

Em ÚNICA discussão e votação os mencionados pareceres, quem concordar 

permaneça como está, quem discordar se manifeste, aprovados 

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

 

- Projeto de Lei No 07/2022 – Dispõe sobre transporte de alunos no âmbito 

do Município de Mateus Leme e ainda Pedidos de Informação Nos 05 e 

06/2022 

 



Pareceres das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Educação 

Em ÚNICA discussão e votação os mencionados pareceres, quem concordar 

permaneça como está, quem discordar se manifeste, aprovados 

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

 

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

 

Pareceres das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento 

Em ÚNICA discussão e votação os mencionados pareceres, quem concordar 

permaneça como está, quem discordar se manifeste, aprovados 

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

 

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

Pareceres das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento 

Em ÚNICA discussão e votação os mencionados pareceres, quem concordar 

permaneça como está, quem discordar se manifeste, aprovados 

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

 

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 

 

Pareceres das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Saúde 

Em ÚNICA discussão e votação os mencionados pareceres, quem concordar 

permaneça como está, quem discordar se manifeste, aprovados 

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

 

IV – Requerimentos 

 

• Indicação de No 004, de Autoria do Vereador José Ronaldo Silva Lopes 

 

Viabilizar obras de manutenção, como patrolamento nas vias rurais do povoado de Jardim, 

sentido Próximo a Serra Azul com ênfase nas vias por onde trafegam os veículos do transporte 

de alunos da rede municipal de ensino. 



 

• Indicação de No 0020, de Autoria do Vereador Lúcio Gonçalves Madureira 

 

Passar a máquina e encascalhar à rua Cristóvão Amâncio no bairro Araçás, e também solicito 

para que façam a limpeza da mesma pois tem muito mato e está em péssima condição, a rua fica 

pró 

 

xima ao lixão. 

 

 Limpeza da rua D, no bairro Novo Progresso, está dificultando o trajeto do ônibus escolar, onde 

se tem muito lixo e mato e estão estreitando a rua, solicitação feita por Regiane. 

 

• Indicação de No 0021, de Autoria do Vereador Lúcio Gonçalves Madureira 

 

*Limpeza da Rua João Tote Fei 456. Ville de Saint Louis, muito mato na região e passar o 

maquinário na rua para melhorar a translação na mesma.  

Recapeamento na rua Curitiba no distrito de Serra Azul, próximo a Igreja do Rosário, pois o 

asfalto está soltando. 

Passar máquina e o rolo nas ruas 20, 21 do bairro Vivendas do Vale, em prol da melhoria e 

infraestrutura da mesma.   

 

• Indicação de No 0022, de Autoria do Vereador Lúcio Gonçalves Madureira 

 

Passar maquinário na rua que da saída do bairro Central (terra fértil) a caminho do bairro 

Sitio Novo, a mesma está intransitável, com montes de cascalhos relevantes e cascalhos soltos, 

dificultando transitar.  

 

Troca de lâmpadas no endereço da rua um, próximo ao nº 1800 no bairro vivendas do vale, 

solicitação de Gabriel. Adaptar as lâmpadas nos postes do bairro Vila Suzana, próximos a rua 

Antônio Cunha, solicitação de Carina.  

 

Troca de lâmpadas nas ruas 20, 21 do bairro Vivendas do Vale, estão por um bom período 

necessitando da manutenção.  

 

• Indicação de No 0023, de Autoria do Vereador Lúcio Gonçalves Madureira 

 

Solicitação de apelo dos moradores do bairro Vila Suzana, em relação a coleta de lixo, pois 

antes de realizar a coleta, aglomeram os lixos nas ruas do bairro, retirando os mesmos da 



lixeira, e que durante um período longo fica a poluição nas ruas e nas portas das casas dos 

moradores, solicito para que façam uma análise de coleta sem que agravasse o bairro.  

 

 

Troca de lâmpadas na rua Silva Jardim, no bairro Vila Suzana, a pedido do José.  

 

• Indicação de No 0024, de Autoria do Vereador Lúcio Gonçalves Madureira 

 

Sejam expedidos ofícios para a Concessionária AB Nascentes das Gerais e para 

o Prefeito Dr. Renilton, solicitando que sejam feitos reparos na iluminação da 

Passagem Subterrânea (Túnel), no Vila Suzana, pois existe uma grande 

insegurança no local.    

• Indicação de No 0025, de Autoria do Vereador Lúcio Gonçalves Madureira 

Melhorar a infraestrutura da rua Amaro Costa, situada no Bairro Central. 

Passar maquinário na rua Cristóvão Amâncio, bairro Araçás. Passar caminhão 

d’água nas ruas 42, 43 no bairro Vivendas do Vale, próximo ao morador 

Djalma, para que amenizem a poeira local, pois está agravando os moradores 

locais.  

• Indicação de No 035, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da Silva 

 

Que a Prefeitura disponibilize serviço de higienização urbana nos finais de semana aos 

arredores da praça da Igreja Matriz. 

 

• Indicação de No 036, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da Silva 

 

Que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que faça gestão junto ao 

órgão responsável, a fim de que viabilize a implantação de um "Castramóvel" 

(unidade adaptada para prestação de serviços de castração de animais) e que seja 

realizada uma campanha de esterilização em massa de caninos e felinos, em todas as 

regiões do município especialmente nos distritos e povoados. 

 

 

• Indicação de No 037, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da Silva 



 

Que seja disponibilizado o palco para banda de música apresentar na Cavalhada 2022 

no campo. 

 

• Indicação de No 038, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da 

Silva 

 

Que a Prefeitura disponibilize serviço de troca lâmpadas na rua dona Zeca bairro 

central. 

 

 

• Indicação de No 039, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da 

Silva 

 

Que a Prefeitura disponibilize serviço de troca lâmpadas na rua Serra Azul, centro. 

 

• Indicação de No 040, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da 

Silva 

 

• Que seja feito o trabalho de pintura e limpeza da praça dos combates no centro. 

• Que seja substituída a manilha quebrada na praça dos combates. 

 

 

• Indicação de No 041, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da 

Silva 

 

Que seja feita a limpeza, pintura e troca dos para peitos da ponte férrea do bairro 

central. 

 

• Indicação de No 042, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da 

Silva 

 

Limpeza e poda nas ruas da Vila Santa Águida (vila do Raul) em Azurita. 

 

• Indicação de No 043, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da 

Silva 



 

Operação tapa buracos no bairro alto das canelas em Azurita. 

 

 

• Indicação de No 044, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da 

Silva 

 

• Operação tapa buracos na rua Mércia Maria no bairro Santa Barbara em 

Mateus Leme. 

• Indicação de No 045, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da 

Silva 

 

• Que seja feita a troca de lâmpadas na rua Maria das dores rocha, Araçás. 

 

• Indicação de No 046, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da 

Silva 

 

Que seja feito o patrolamento na rua Maria José da conceição no Bom Jardim em 

Azurita. 

 

• Indicação de No 047, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da 

Silva 

 

Que seja disponibilizado refletores para iluminação do ponto de táxi do centro ao lado 

da igreja matriz. 

 

• Indicação de No 048, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique Oliveira da 

Silva 

 

Que seja disponibilizada uma lixeira no ponto de ônibus da rua Tancredo Neves 

próximo ao número 514 no centro. 

 

• Pedido de Informação de No 007, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique 

Oliveira da Silva 

 



Em qual data vai se inicializar as obras das pontes Bairro Central. 

 

• Pedido de Informação de No 008, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique 

Oliveira da Silva 

 

Qual a data que vai iniciar a construção da nova ponte que faz ligação com a Vila do Raul. 

 

• Pedido de Informação de No 009, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique 

Oliveira da Silva 

 

O imóvel situado na rua Idalina Moreira no Bairro Central próximo ao Residencial Serra 

Verde, intitulado Centro Social é de propriedade da Prefeitura? 

 

• Pedido de Informação de No 010 de Autoria do Vereador Guilherme Henrique 

Oliveira da Silva 

 

Relação dos postos de combustíveis responsáveis pelo abastecimento dos veículos da 

Prefeitura. 

 

• Pedido de Informação de No 011, de Autoria do Vereador Guilherme Henrique 

Oliveira da Silva 

 

Que seja enviado uma cópia do contrato da nova empresa que prestara o serviço de troca de 

lâmpadas e iluminação em Mateus Leme 

 

• Indicação de No 007, de Autoria do Vereador Francisco José de Brito 

 

Realização com urgência da capina e roçada das estradas do povoado de Freitas. 

 

• Indicação de No 008, de Autoria do Vereador Francisco José de Brito 



Realização com urgência da instalação de iluminação pública, luminárias com 

lâmpada de LED para os postes, na comunidade de Varginha. Sendo um total de 21 

luminárias e 21 lâmpadas. Serão necessárias: 

 

12 luminárias e 12 lâmpadas nos postes da via que liga Varginha até a divisa de 

munícipios com Igarapé; 

 

5 luminárias e 5 lâmpadas nos postes na Rua Principal, sendo 1 em frente à casa do Sr. 

Lobe, 1 em frente ao depósito do Sr. Zé Carlos e 3 em frente à loja Neto Mudas; 

 

4 luminárias e 4 lâmpadas nos postes na rua da Cooperativa Comale. 

 

 

• Indicação de No 006, de Autoria da Vereadora Irene Maria de Oliveira 

Solicitando a expedição de ofício ao Prefeito Municipal solicitando a designação de 

uma reunião, juntamente com o mesmo e procuradores, para que possamos tratar de 

assuntos relacionados a regularização fundiária no Município, considerando os 

inúmeros imóveis pendentes de titulação.  

 

• Indicação de No 007, de Autoria da Vereadora Irene Maria de Oliveira 

Solicitando junto ao Prefeito Municipal que, quando do envio de projetos de lei, o 

Executivo também encaminhe simultaneamente para o e-mail da Câmara, cópia em 

PDF do respectivo projeto; 

 

• Indicação de No 008, de Autoria da Vereadora Irene Maria de Oliveira 

 

Que se faça fiscalização periódica na agência situada em Mateus Leme, do banco Itaú, 

e que sejam aplicadas multas e demais medidas administrativas, uma vez que ficou 

constatado que o banco está infringindo norma legal. 

 

• Indicação de No 063, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 

 

Reparo no telhado, manutenção das paredes e teto, além de disponibilização de uma 

mesa para alocação de CPU e impressora utilizadas na recepção da UBS José Franciso 

Das Graças no distrito de Sitio Novo. 

 

 



• Indicação de No 064, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 

 

Que seja realizada operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Evaristo Martins 

Diniz, no Bairro Central.  

 

• Indicação de No 065, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 

 

 

Que seja realizado patrolamento e encascalhamento da Rua Um, bairro Vivendas do Vale 

 

• Indicação de No 066, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 

 

Troca de lâmpadas no poste da Rua Ribeirão do Pinhal, entre as ruas Alameda do Cedro e 

LMG821. 

 

• Indicação de No 067, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 

 

Patrolamento e encascalhamento da rua Dores do Indaiá no bairro João Paulo II. 

 

• Indicação de No 068, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 

 

Construção de abrigo em ponto de ônibus na LMG-821 esquina com Rua Rio do Sul no bairro 

Imperatriz. 

 

• Indicação de No 069, de Autoria do Vereador Wellington Francisco de Moura 

 

Que seja viabilizado estudo para limitar a área de estacionamento e instalar placas de 

estacionamento proibido na Rua Jorge José esquina com Avenida Serra Azul (LMG821) no 

Bairro Nossa Senhora Do Rosário. 



• Indicação de No 013, de Autoria do Vereador Arilton Gaudêncio Santiago 

 

Seja expedido ofício ao Banco Itaú/Agência 4264, solicitando implantação de 

atendimento e/ou horário específicos para aposentados e pensionistas, durante o 

período de pagamentos de benefícios previdenciários. 

 

• Indicação de No 014, de Autoria do Vereador Arilton Gaudêncio Santiago 

 

.  Recapeamento asfáltico da RUA PEREIRA GUIMARAES. 

 

• Indicação de No 015, de Autoria do Vereador Arilton Gaudêncio Santiago 

 

. Que seja realizada OPERAÇÃO TAPA BURACOS E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, 

na Rua Elizete Santiago, altura do nº 82. 

 

• Indicação de No 016, de Autoria do Vereador Arilton Gaudêncio Santiago 

 

Que seja providenciado o conserto do BEBEDOURO DA ESF SANTA BARBARA. 

 

V – Correspondências  

                                                                                                    

 

 

Boa noite. 

 

A Vereadora Irene Maria de Oliveira apresentou Projeto de Lei No 13/2022 –  DISPÕE 

SOBRE A CRIAÇÃO DO MONUMENTO NATURAL SERRA DO ELEFANTE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS – Distribuído às Comissões de Justiça, Finanças e Meio Ambiente. 

 

A Vereadora apresentou também a Indicação No 09/2022; 

 

O Vereador Arilton Gaudêncio Santiago apresentou a Indicação 0017/2022 


