
9º Reunião Ordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 01/06/2020 

 

Boa noite à todos 

 

Daremos início à 9ª 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 81\2020 que encaminha Projeto de Lei nº 14, de 12 de maio de 2020 “Autoriza a 

abertura de créditos adicionais e dá outras providências” votação de pedido de urgência 

Projeto este já distribuído as comissões de justiça, finanças e saúde. 

O mesmo está incluído na Ordem do dia 

 

II – Expediente do Legislativo 

- Projeto de Lei nº 06, de 01 de junho de 2020 “Autoriza atividade ambulante, disponibiliza vagas e 

institui pontos de vendas no Bairro Central e dá outras providências” 

Distribuir as comissões de justiça, finanças e direitos humanos 

 

III – Ordem do Dia 

• Projeto de Lei nº 11, 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.” 

Pareceres das Comissões de Finanças e Orçamento, Obras, Serviços públicos e desenvolvimento 

industrial, Educação, Saúde e Assistência Social, Meio Ambiente, Patrimônio histórico, cultural e 

cientifico. 



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 14, de 12 de maio de 2020 “Autoriza abertura de Créditos Adicionais 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. 

 

 

IV – Requerimentos 

Indicação nº 14\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Patrolamento e encascalhamento da Rua Rio Casca, Bairro Imperatriz e nas demais ruas 

do bairro que necessitarem; 

• Sejam finalizados os serviços inacabados nas ruas dos bairros Planalto e demais ruas que 

ficaram com obras sem conclusão; 

• Troca da lixeira que está danificada na Rua Nova, “Fazendo do Bueno” na Varginha. 

Trata-se de pedido do Sr. Ricardo e de demais moradores, ao argumento de que os cães 

estão espalhando lixo para todo o lado; 

• Colocar outra guarita na Rodovia LMG 821, perto da UBS do Bairro Imperatriz. Vale 

ressaltar que no local existia uma outra guarita que foi removida, impondo que idosos, 

mulheres e crianças que frequentam a UBS, fiquem expostos ao sol e chuva enquanto 

aguardam os ônibus; 

• Poda de uma Bouganville que está atrapalhando a iluminação de um poste na Rua 

Elizete Santiago, 146, Bairro Central, a pedido do morador Fábio, dentre outros; 

• Seja determinado a remoção de entulho e terra em frente à um terreno na Rua Bulgária, 

No 191, Bairro Mangabeiras, salientando que segundo moradores locais, dentre eles o 

Sr. Eugledis, tratam-se de “restos” de obras; 

• Patrolamento e encascalhamento da Alamêda das Palmas, Bairro Planalto  e demais ruas 

que encontram-se necessitando de tais serviços. Pedido do Sr. Antônio Salomé; 

Indicação nº 15\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Envio de Ofício à COPASA, solicitando que esta informe quando será feita a prestação 

de serviços e a captação de esgoto na Rua Narciso Barbosa, antiga Rua 13, Bairro Vale 

dos Araçás. 



•  

Indicação nº 01\2020 vereador João Victor Braz de Souza 

• Que o Executivo Municipal intervenha junto à ARSAE-MG, no sentido de que seja 

realizada uma revisão tarifária relativa aos serviços de abastecimento de água e 

utilização de esgoto pela população, possibilitando uma redução nos valores atualmente 

cobrados e que vêm se mostrando excessivos não só para as pessoas de menor poder 

aquisitivo,  mas sim para toda a população. 

 

 

V – Correspondências 

 

 

 

Boa Noite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


