
 

 

 

12º Reunião Ordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 20/07/2020 

 

Boa noite à todos 

 

Daremos início à 12ª 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 112/2020 que encaminha Projeto de Lei nº 15, de 30 de junho de 2020 “Autoriza a 

abertura de créditos adicionais ao Orçamento Anual para o enfrentamento emergencial ao 

Corona Vírus (COVID-19) 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 

 

 

- Ofício nº 114/2020 que encaminha Projeto de Lei nº 16, de 06 de julho de 2020 “Dá nova 

redação ao art. 147-B da Lei Municipal nº 1029 de 09 de fevereiro de 1978” votação de pedido 

de urgência 

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

O mesmo está incluído na Ordem do dia 

  



I – Expediente do Legislativo 

 

 

III – Ordem do Dia 

- Projeto de Lei nº 15, de 30 de junho de 2020 “Autoriza a abertura de créditos adicionais ao 

Orçamento Anual para o enfrentamento emergencial ao Corona Vírus (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 nº 16, de 06 de julho de 2020 “Dá nova redação ao artigo 147-B da Lei 

Municipal nº 1029 de 09 de fevereiro de 1978” 

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. 

 

 

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

autoria do vereador Ricardo Gomes Moreira. 

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 o referido Projeto de Lei, aprovado. 

 

 

IV – Requerimentos 

 

Indicação nº 21\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Que, em razão deste período de seca,  os locais onde forem realizados serviços de 

patrolamento sejam também molhados, com o objetivo de diminuir a poeira que 

prejudica os moradores; 



• Manutenção nas calhas do Centro de Especialidades, mais conhecido como “Tijolinho”, 

situado à Rua Maria Cristina de Faria, Mateus Leme/MG, argumentando ser um pedido 

já feito anteriormente, evitando o acúmulo de água no local e surgimento de focos de 

proliferação de Mosquito da Dengue; Solicita ainda que tal limpeza ocorra antes do 

período das chuvas; 

• Instalação de placa indicativa do nome de Rua e ainda de indicação de Rua sem saída, 

onde reside o ex-prefeito Francisco Rodrigues da Cunha, bem como nas demais vias 

onde não existem placas; Solicita ainda realização de limpeza da respectiva via; 

• Realização de limpeza e capina no Bairro Suzaninha, nas imediações da Igreja Posto de 

Saúde e da escola, bem como das demais ruas do bairro; 

• Realização de melhorias na Rua Principal que liga o Bairro Imperatriz ao Duque de 

Caxias, inclusive como pavimentação da mesma, caso possível; 

 

Indicação nº 03\2020 vereador José Edson dos Santos 

• Instalação de dois redutores de velocidade na Rua Serafim Rosa, imediações do No 

72, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Distrito de Azurita. 

 

 

V – Correspondências 

 

 

 

Boa Noite! 

 

 


