
2ª Reunião Ordinária 

 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 17/02/2020 

 

 

Marli – Chamada dos Vereadores 

 

Verificando o Quorum, declaro abertos os trabalho sob a proteção de Deus e em 

nome do povo mateuslemense 

 

Daremos início à  2ª  Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Mateus 

Leme/MG 

 

Solicito do vereador ________________________________ que faça a leitura do 

trecho bíblico. 

 

Rezaremos juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria 

 

I – Expediente do Executivo 

 

II – Expediente do Legislativo 

 

Projeto de Decreto Legislativo No 01, de 07 de fevereiro de 2020 – “Institui o 

Programa PROFESSOR NOTA 10” 

 

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA,  FINANÇAS E EDUCAÇÃO 

 

Projetos de Lei No CM 02 e 03, de 05 de fevereiro de 2020 – Fazem denominação 

de Logradouros Públicos; 

 

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA e FINANÇAS 

 

Projeto de Resolução No 03, de 13 de fevereiro de 2020 – “Autoriza a contratação 

de órgão de imprensa para divulgação institucional do Poder Legislativo” 

 

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA e FINANÇAS 

 

 

Projeto de Resolução No 04, de 13 de fevereiro de 2020 – “Institui a criação e 

escolha, mediante concurso, de Bandeira e Emblema da Câmara Municipal de 

Mateus Leme/MG” 

 

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA, FINANÇAS e CULTURA 

 

 

 

 



II - Ordem do Dia 

 

Projeto de Lei No 01, de 17 de janeiro de 2020, que “Dispõe sobre Controle de 

Zoonoses, Controle das Populações de Animais e do Bem-Estar Animal no 

Município de Mateus Leme e dá outras Providências” 

 

Pareceres das Comissões de 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 votação o referido Projeto de Lei, aprovado 

 

Projeto de Lei No 02, de 20 de janeiro de 2020, que “ Disciplina controle de acesso 

do loteamento Bairro Condomínio CAPELA NOVA, nesse município , e, dá outras 

providências” 

 

Pareceres das Comissões de Justiça e Redação,  Finanças e Obras 

 

Em ÚNICA discussão e  votação os mencionados pareceres,  quem 

concordar permaneça como está, quem discordar se manifeste aprovados. 

 

          Em primeira e segunda votação o referido Projeto de Lei, aprovado 

 

Projeto de Lei No 03, de 06 de fevereiro de 2020 - “Autoriza a abertura de crédito 

especial ao Orçamento anual e dá outras providências” 

 

Pareceres das Comissões de Justiça e Redação,  Finanças e Patrimônio 

 

Em ÚNICA discussão e  votação os mencionados pareceres,  quem 

concordar permaneça como está, quem discordar se manifeste aprovados. 

 

          Em primeira e segunda votação o referido Projeto de Lei, aprovado 

 

 

 
 

Projeto de Lei No 04, de 06 de fevereiro de 2020 – “ Altera subvenção social da 

Fundação Hospital Santa Terezinha e dá outras providências” 

 

Pareceres das Comissões de 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 votação o referido Projeto de Lei, aprovado 

 

Projeto de Lei No 05, de 10 de fevereiro de 2020 - “Autoriza a abertura de crédito 

adicionais e dá outras providências” 

 



Pareceres das Comissões de Justiça e Redação,  Finanças e Obras 

 

Em ÚNICA discussão e  votação os mencionados pareceres,  quem 

concordar permaneça como está, quem discordar se manifeste aprovados. 

 

          Em primeira e segunda votação o referido Projeto de Lei, aprovado 

 

Projeto de Lei No 06, de 10 de fevereiro de 2020 - “Autoriza a abertura de crédito 

adicionais e dá outras providências” 

 

Pareceres das Comissões de Justiça e Redação,  Finanças e Assistência 

Social 

 

Em ÚNICA discussão e  votação os mencionados pareceres,  quem 

concordar permaneça como está, quem discordar se manifeste aprovados. 

 

          Em primeira e segunda votação o referido Projeto de Lei, aprovado 

 

Projeto de Lei Complementar No 02, de 10 de fevereiro de 2020 – “Dá nova 

redação aos incisos II e III do art. 1º da lei complementar No 100 de 20 de janeiro 

de 2020 que altera valor de vencimentos de professor SI, de agente de combate a 

endemias, e, agente comunitário de saúde em cumprimento à norma federal 

relativo a piso nacional salarial, e dá providencias”. 

 

Pareceres das Comissões de 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 votação o referido Projeto de Lei, aprovado 

 

Requerimentos 

 

Indicação de No 02, de Autoria do Vereador Ricardo: 

 

• Determine a realização de limpeza e capina na Rua Olga Nogueira, Bairro 

Nossa Senhora do Rosário, neste Município; 

 

Indicação de No 03, de Autoria do Vereador Ricardo: 

 

• Determine a instalação de uma caçamba para depósito de lixo, na Rua Sete, 

Bairro Vivendas do Vale, neste Município; 

 

 

Indicação de No 04, de Autoria do Vereador Ricardo: 

 

• Determine a adoção de medidas destinadas à desviar as águas das chuvas 

para as laterais das principais ruas, bem como de tapar os diversos buracos, 

inclusive onde existe cano da COPASA exposto (imediações da empresa 

EUMARTUR), neste Município; 



 

Indicação de No 05, de Autoria do Vereador Ricardo: 

 

• Determine a instalação de duas luminárias na Rua Inglaterra, imediações 

do No 140, bairro Jardim das Mangabeiras, neste Município; 

 

 

Indicação de No 06, de Autoria do Vereador Ricardo: 

 

• Determine a instalação de manilhas e realização de obras de pavimentação 

nas Ruas Abel Silva, Passos e Jair Cândido da Silva, Bairro João Paulo II; 

 

 

Indicação de No 01, de Autoria do Vereador Reginaldo 

 

• Implantação da iluminação no ponto de ônibus, em ambos lados do KM 

63, Bairro Nossa Senhora de Fátima, próximo à passarela; 

• Recolocação da placa indicando os limites entre os municípios de 

Mateus Leme e Juatuba, uma vez que após as obras de duplicação da 

rodovia, esta não foi instalada no local original, ocasionando a perda de 

território em relação ao município vizinho; 

• Realização de obras para escoamento de água pluviais na passarela 

existente no KM 63, Bairro Nossa Senhora de Fátima, uma vez que que 

esta apresenta grande volume de água parada durante as chuvas, 

colocando em risco pedestres que passam pelo local; 

 

 

Indicação de No 02, de Autoria do Vereador Reginaldo 

 

• Realização de obras limpeza e manutenção da Rua João Bernardo, 

imediações do No 04, esquina com Avenida Madre Letícia, Bairro 

Atalaia, neste Município. 

Indicação de No 01, de Autoria do Vereador Lúcio 

 

• Passar máquina e encascalhar as ruas principais que dão acesso aos 

ônibus dos Bairros Atalaia, Tiradentes, Coqueiral, Vivendas do Vale, 

Jardim de Alá, Jardim Serra Azul, João Paulo II, além das estradas de 

Azurita, Sítio Novo e Serra Azul. 

 

• Serviços de capina e limpeza, no Bairro Bom Jesus, Novo Progresso, 

Vila Suzana, Suzaninha, Jardim de Alá e outros que encontram-se 

repletos de mato. 

 

                                                                              Boa Noite 


