
 

 

 
2º Reunião Extraordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 17/04/2020 

 

Boa noite à todos 

 

Daremos início à 2ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG. 

 

Chamada dos Vereadores 

 

Verificando 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 e uma Ave Maria. 

 

I – Expediente do Executivo 

  - Ofício nº54/2020, que encaminha os Projetos de Lei nº08, nº09, nº10, nº11 e Projeto de Lei 

Complementar nº03, ambos de 13 de abril de 2020 (votação em regime de urgência); 

- Ofício nº56/2020, que encaminha Projeto de Lei nº12, de 15 de abril de 2020 (votação em regime 

de urgência). 

 

- Projeto de Lei nº11, de 13 de abril de 2020, estabelece as Diretrizes a serem observadas na 

elaboração da Lei Orçamentária do Município de Mateus Leme para o exercício de 2021 e dá outras 

providências. 

(Distribuir à todas as Comissões) 

 

II – Ordem do Dia 

- Projeto de Lei nº08, de 13 de abril de 2020, que autoriza abertura de créditos especiais ao 

Orçamento Anual para o Enfrentamento a Emergência ao Coronavírus (COVID-19) e dá outras 

providências; 

Pareceres das Comissões de Justiça, 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 nº09, de 13 de abril de 2020, que altera subvenção social da Fundação Hospital 

Santa Terezinha, para o Enfrentamento a Emergência ao Coronavírus (COVID-19) e dá outras 

providências; 

Pareceres das Comissões de Justiça, 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 nº10, de 13 de abril de 2020, disciplina benefício eventual “cesta básica” no período 

de emergência por COVID-19 e dá providências; 

Pareceres das Comissões de Justiça, Finanças, Saúde 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 nº12, de 15 de abril de 2020, disciplina distribuição de alimentos que compõem 

merenda escolar durante o período de Pandemia pelo COVID-19 e dá providências; 

Pareceres das Comissões de Justiça, Finanças, Saúde e Educação; 

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 nº03, de 13 de abril de 2020, dá nova redação ao §3º do artigo da 

Lei 338 de 30 de novembro de 1.959 – Código de Obras. 

Pareceres das Comissões de Justiça, 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. 

 

III – Avisos 

- Por ocasião do Ponto Facultativo e Feriado de Tiradentes, a 6ª Reunião Ordinária 

acontecerá no dia 22 de Abril, quarta-feira próxima 

Boa Noite! 


