
8º Reunião Ordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 18/05/2020 

 

Boa noite à todos 

 

Daremos início à 7ª Reunião Ordinária 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 nº 71\2020 que responde o ofício nº 44, indicações dos vereadores.  

- Ofício nº 69\2020 que encaminha Projeto de Lei nº 13, de 06 de maio de 2020 

“Autoriza a abertura de créditos adicionais ao Orçamento Anual para o enfrentamento a 

Emergência ao Coronavirus (COVID-19) e dá outras providências” votação de pedido 

de urgência 

Distribuir as comissões de justiça, finanças e saúde. 

 

III – Ordem do Dia 

- Projeto de Lei nº 13, de 06 de maio de 2020 “Autoriza abertura de créditos adicionais 

ao Orçamento Anual para o enfrentamento a Emergência ao Coronavirus (COVID-19) e 

dá providências”;  

Pareceres das Comissões de Justiça, Finanças e Saúde;  

Em ÚNICA discussão e votação os mencionados pareceres, quem concordar permaneça 

com está, quem discordar se manifeste, aprovados;  

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

 



IV – Requerimentos 

 

 

Indicação nº 13\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Patrolamento e encascalhamento da Rua Alamêda das Palmas, Bairro 

Planalto e nas demais ruas do bairro que ficaram sem atendimento; 

• Atender também as ruas que ficaram sem atendimento dos bairros 

Imperatriz, Duque de Caxias e Araçás, da ainda da Rua Sete no Bairro Vista 

Alegre; 

• Iluminação da marginal da rodovia LMG821, caso seja de responsabilidade 

do Município e , caso contrário, seja esta reivindicação encaminhada para 

órgão competente; 

 

Indicação nº 03\2020 vereador Reginaldo Teixeira Rodrigues 

• Seja enviado para o Vereador, no prazo máximo de 15 dias, o “CD” ou 

“Arquivo” da revista das obras que foram feitas pela Câmara Municipal; 

 

 

V – Correspondências 

 

Boa Noite! 

 


