
3ª Reunião Ordinária 

 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 02/03/2020 

 

Boa Noite a todos 

 

Daremos início à  3ª  Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Mateus 

Leme/MG 

 

 

I – Expediente do Executivo 

 

Ofício No 028/2020, que encaminha Projeto de Lei No 07, de 18 de fevereiro de 

2020 – “Faz Denominação de Logradouros Públicos”; 

 

DISTRIBUIR ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E 

ORÇAMENTO  

 

II - Ordem do Dia 

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” 

 

 

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

Programa PROFESSOR NOTA 10” 

 

 

Projeto de Lei No CM 02 , de 05 de fevereiro de 2020 – Faz denominação de 

Logradouros Públicos; 

 

 

Projeto de Lei No CM 03 , de 05 de fevereiro de 2020 – Faz denominação de 

Logradouros Públicos; 

 

 

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

de órgão de imprensa para divulgação institucional do Poder Legislativo” 

 

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” 

 

 

 

Requerimentos 

 

Indicação de No 03, de Autoria do Vereador Luzimar 



 

 

• Que se faça limpeza nas imediações da UMEI Dona Carmita, ao redor 

do muro, bem como perto da caixa d’água localizada nas proximidades, 

posto que o local encontra-se com lixo, mato e causando o surgindo de 

ratos, baratas, cobras, etc; 

 

• Limpeza da pracinha na Rua Wilton Elias Salomão, principalmente na 

“ponta” existente no final dela, Bairro Vale dos Araçás; 

 

• Limpeza e remoção de lixo na esquina das ruas Dr. Márcio de Oliveira e 

Mary Salomão, Bairro Vale dos Araçás, local onde se formou um 

depósito de lixo; 

 

• Recuperação da fonte existente na Rua Gersino Nogueira, mais 

conhecida como “Fonte do Silvino”, uma vez que devido  à umidade e 

falta de manutenção, o muro encontra-se em risco de cair; 

 

• Limpeza das ruas de forma geral, posto que as mesmas, com 

pavimentação ou não, encontram-se repletas de mato e sujeira; 

 

Indicação de No 04, de Autoria do Vereador Luzimar 

 

• Reposição das luminárias na rodovia LMG 821, qua faz a ligação entre 

Mateus Leme e Serra Azul, uma vez que os pedestres enfrentam 

situação de risco em razão da falta de luminosidade no local; 

 

• Patrolamento e encascalhamento da estrada de acesso ao Bairro Olhos 

D’Águas, neste Município, tendo em vista a atual precariedade da via; 

 

Indicação de No 05, de Autoria do Vereador Luzimar 

 

• Instalação de um redutor de velocidade na esquina das Ruas Maria José 

Amaral e Moacir Jardim, em frente ao No 870, Mateus Leme/MG; 

 

 

 

                                                                              Boa Noite 
 

 

 

 

 

 

 


