
11º Reunião Ordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 06/07/2020 

 

Boa noite à todos 

 

Daremos início à 11ª 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 104 e 105\2020 que responde ofícios e indicações 

 

I – Expediente do Legislativo 

 

- Projeto de Lei nº 09, de 06 de julho de 2020, “Denominação de Logradouro público” de autoria do 

vereador Ricardo Gomes Moreira. 

Distribuir as comissões de justiça, redação, finanças e orçamentos. 

 

III – Ordem do Dia 

 

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

públicos” de autoria do vereador Luzimar Antônio de Castro. 

Pareceres das comissões de justiça, redação, finanças e orçamentos 

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

quem discordar se manifeste, aprovados;  

Em primeira e segunda votação os referidos Projetos de Leis, aprovados. 



IV – Requerimentos 

 

Indicação nº 02\2020 vereador João Victor Braz de Sousa 

• Que seja estudada a possibilidade de implantação de plano funerário para todos os 

funcionários do Executivo Municipal, incluídos também os contratados;  

 

Indicação nº 19\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Determine a padronização de todos os redutores de velocidade – “Quebra Molas” 

existentes no Município, incluídos aqueles localizados na estrada do Povoado de Alto da 

Boa Vista, no sentido de que todos passem a ter a mesma pintura e dimensões (dentro 

das medidas legais), bem como seja feita a instalação de placas de sinalização iguais em 

todos eles; 

• Limpeza da Rua Maria das Dôres Aguiar, Bairro Nossa Senhora do Rosário, perto da 

lixeira do galpão onde funciona uma recapagem de pneus; 

• Limpeza das demais ruas do Bairro Nossa Senhora do Rosário, bem como de todas as 

demais que precisarem em todo o município, incluídos os distritos e povoados; 

• Patrolamento e recuperação da estrada que liga o Bairro  Araçás do Bairro Tiradentes, 

sentido Granja no Bairro Atalaia, depois da ponte; 

• Seja atendido pedido anterior, relativo  à melhoria no acostamento da Rodovia LMG 

821, em especial de um lado que foi iniciado e não concluído e que falta do outro lado, 

além da troca de todas as lâmpadas queimadas; 

• Seja feita captação de água pluvial na Rua Alamêda do Alecrim, Bairro Planalto, 

segundo moradores já existem inclusive manilhas no local, mas estas estão obstruídas, a 

pedido do morador Anderson Dantas e demais moradores; 

• Solicita ainda sejam atendidas outras necessidades no mesmo bairro e em todo o 

Município, distritos e povoados; 

• Seja construído, sarjeta ou recuperação do asfalto, para remoção do acúmulo de águas 

pluviais no local – Rua Jorge José, esquina com Maria das Dôres, perto da casa do Sr. 

Milton e D. Édia; 

• Sejam atendidas as demais necessidades em todas as ruas que estiverem necessitando; 

 

Indicação nº 20\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Pintura perto das “veretas” de ônibus, sinalizando o local onde estes têm que parar, para 

embarque e desembarque de passageiros, além de colocação de pintura  e colocação de 

placas de ônibus nos respectivos pontos de ônibus,  possibilitando assim uma melhor 

orientação dos passageiros; 



• Criação de um ponto de ônibus na Avenida Padre Vilaça, com destino ao Distrito de 

Serra Azul, perto do Depósito e da Oficina do Adilson, uma vez que os veículos 

coletivos param no meio da rua, prejudicando o trânsito no local; 

• Instalação de redutores de velocidade e faixa de pedestres na área central de Mateus 

Leme e que tenham um trânsito mais intenso; 

• Instalação de uma quebra molas em frente a Escola Hélen Jaqueline de Sousa, em 

Azurita,  além de instalação de faixa de pedestres, proporcionando maior segurança aos 

pedestres e alunos que circulam pelo local; 

 

Indicação nº 01\2020 vereador José Edson dos Santos 

• Criação de um novo Cemitério no Distrito de Azurita, em local separado (porém não 

muito distante) do centro urbano e residencial daquela localidade; 

Indicação nº 02\2020 vereador José Edson dos Santos 

• Realização de fiscalização nos serviços de coleta de lixo na Rua Jorge José, imediações 

do No 60, em razão de reclamações relativas à ausência de regularidade na prestação 

deste serviço na respectiva via pública; 

 

 

V – Correspondências 

 

 

 

Boa Noite! 

 

 


