
10º Reunião Ordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 15/06/2020 

 

Boa noite à todos 

 

Daremos início à 10ª 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 

- Ofícios nº 53, 56, 57, 58, 66, 94 e 95\2020 que respondem ofícios e indicações  

 

I – Expediente do Legislativo 

- Projetos de Lei nº 07 e 08, de 08 de junho de 2020, ambos fazem “Denominação de Logradouros 

públicos” de autoria do vereador Luzimar Antônio de Castro 

Distribuir as comissões de justiça, redação, finanças e orçamentos 

 

III – Ordem do Dia 

 

IV – Requerimentos 

Pedido de informação nº 01\2020 vereador João Victor Braz de Souza 

• Quais os bairros do município são abastecidos com água potável e através de caminhões 

pipa? 

 

• Se existe algum plano de abastecimento para que estas famílias não fiquem , por mais de 

uma semana, sem este serviço? 

 



Indicação nº 16\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Patrolamento e encascalhamento da Rua 01 do Bairro Reta, perto da Antiga represa 

Lago Azul, bem como seja viabilizado iluminação da respectiva via, a pedido do Sr. 

Juvenal e dos demais moradores locais; 

• Iluminação na Rua Alamêda Jasmim, perto do No 574, Bairro Planalto, a pedido do Sr. 

Antônio Salomé; 

• Sejam disponibilizados funcionários para imediata realização de limpeza das vias 

públicas, bem como seja feita a retirada de entulhos de todas as via públicas de Mateus 

Leme e de seus Distritos; 

 

Indicação nº 17\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Patrolamento e realização de manutenção  da estrada rural que faz a ligação entre Mateus 

leme e Juatuba, saindo do CRASI, sentido Boa Vista, uma vez que trata-se de pedidos de 

usuários que se utilizam da respectiva via, reclamando da necessidade urgente dos 

mesmos; 

• Viabilize o término do final da Rua 16, Bairro Vale dos Araçás, perto da propriedade 

rural do ex Vice Prefeito, Mário do Totonho no final da Rua; 

• Colocação de luminária na Rua 04, perto do número 358, Vale dos Araçás (I), 

salientando que já existem os postes a pedido do Sr. Vicente Gabriel da Silva e 

moradores que questionaram com relação à escuridão; 

• Que o Sr. Prefeito atenda a reivindicação acima mencionada, também nos demais bairros 

que necessitam inclusive de tais serviços na área central do município onde existem 

áreas escuras na região central; 

 

Indicação nº 18\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Seja expedido Ofício à COPASA, solicitando a retirada de um buraco existente na Rua 

Jorge José (perto do antigo Bar do Boró), perto da antiga “Oficina do Ronaldo 

Metralha”, salientando que este foi deixado no local após realização de obras pela 

mesma; 

• Seja solicitado junto à COPASA, bem como junto à Administração Municipal, o 

nivelamento das tampas redondas de ferro, bem como das tampas de bueiro existentes 

em todo o Município, uma vez que muitas delas encontram-se desalinhadas em relação à 

pista, provocando trepidação nos veículos, além do risco de se soltarem durante as 

passagens do pneus, causando acidentes; 

• Tampar  vários buracos na Rua Jorge José, onde um serviço similar foi  iniciado, ficando 

sem terminar e gerando transtornos aos moradores locais; 



• Podas das árvores e remoção das ferragens inúteis que se encontram na Praça Geraldo 

Alves de Oliveira; 

•  Patrolamento e encascalhamento de outra obra não concluída na Rua Camilo de Souza, 

Bairro Vale dos Araçás, a pedido dos moradores locais, dentre eles do Sr Nêgo do Elias; 

• Que seja designada uma reunião entre Executivo e Legislativo, no sentido de se resolver 

a questão das obras inacabadas na Rua Guaraciaba Passos, tendo em vista que esta 

situação necessita de urgente solução; 

• Sejam instaladas passarelas metálicas sobre o Ribeirão Mateus Leme, abaixo da Estação 

Ferroviária sentido Campo do Guarani, bem como na Rua Dona Filó, ressaltando que 

estas podem ser idênticas à que foi instalada no Bairro Central – Rua Evaristo Martins 

Diniz, destacando que tal obra realmente resolveu um problema importância para 

motoristas, pedestres e moradores locais; 

 

Indicação nº 05\2020 vereador Lúcio Gonçalves Madureira 

• Troca de lâmpadas nos seguintes locais: 

 

Rua Roberto Heleno Nogueira Fares, 87, Bairro Vale dos Araçás, Mateus Leme/MG; 

 

Avenida das Princesas, esquina com Avenida das Margaridas, Bairro Jardim  Serra Azul; 

 

5 lâmpadas na Rua Alamêda das Hortênsias,  próximo ao No 391  no Bairro Planalto; 

 

1  lâmpada na Rua Aldani da Silveira, No 119 no Bairro Atalaia ; 

 

Rua Alamêda das Palmas no Bairro Planalto; 

 

Rua Boa Vista  no Bairro Vila Suzana  

 

 

Indicação nº 08\2020 vereador Ricardo Gomes Moreira 

• Emissão de um Decreto no sentido e coibir a circulação de menores até 12 anos de idade, em 

estabelecimentos bancários e comerciais, bem como em repartições públicas municipais, 

durante o período de afastamento social recomendado atualmente e até o retorno das aulas 

presenciais nas escolas da rede municipal; 

 

 

V – Correspondências 

 

Boa Noite! 

 


