
 

 

 

13º Reunião Ordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 03/08/2020 

 

Boa noite à todos 

 

Daremos início à 13ª 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 119 e 122\2020 que responde ofícios e indicações 

 

- Ofício nº 124/2020 que encaminha Projeto de Lei nº 17, de 23 de julho de 2020  

“Autoriza realização de serviço de recuperação e melhoria em área externa do imóvel ‘Fundação 

Hospital Santa Terezinha’ destinada ao acesso pela Rua Tancredo Neves e dá outras providências”  

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

O mesmo está incluído na Ordem do dia 

 

 

I – Expediente do Legislativo 

- Projeto de Resolução nº 05, de 03 de agosto de 2020  

“Aprova o Orçamento da Câmara Municipal de Mateus Leme para o exercício de 2021” 



Projeto este já distribuído a todas as comissões. 

O mesmo está incluído na Ordem do dia 

 

- Projeto de Lei nº 10, de 30 de julho de 2020  

“Faz denominação de logradouro público” de autoria do vereador José Edson dos Santos 

Projeto este já distribuído as comissões de justiça, finanças. 

O mesmo está incluído na Ordem do dia 

 

- Projeto de Lei nº 11, de 03 de agosto de 2020  

“Faz denominação de logradouro público” de autoria do vereador Lúcio Gonçalves Madureira 

Distribuir as comissões de justiça, finanças. 

 

 

III – Ordem do Dia 

- Projeto de Lei nº 17, de 23 de julho de 2020  

“Realização de serviço de recuperação e melhoria em área externa do imóvel ‘Fundação 

Hospital Santa Terezinha’ destinada ao acesso pela Rua Tancredo Neves 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 Resolução nº 05, de 03 de agosto de 2020  

“Aprova o Orçamento da Câmara Municipal de Mateus Leme para o exercício de 2021” 

Pareceres de todas as comissões 

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

quem discordar se manifeste, aprovados;  

Em discussão e votação o referido Projeto de Resolução, aprovado. 

 

- Projeto de Lei nº 10, de 30 de julho de 2020  

“Faz denominação de logradouro público” de autoria do vereador José Edson dos Santos 

Pareceres das comissões de justiça, finanças 

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 22\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Que sejam realizados os seguintes serviços de melhoria na “Fonte do Hospital” : 

Limpeza em toda sua área, instalação de uma lixeira, revisão dos sistema de iluminação, 

obras para retirada da erosão na galeria do córrego existente na mesma; 

• Substituição das lâmpadas queimadas, perto da Academia localizada na Rua Santos 

Dumont, Bairro Suzana; 

• Realização de capina e limpeza geral nos bairros Santa Bárbara e João Paulo II, bem 

como limpeza de terreno pertencente ao Município (João Paulo II), onde seria instalada 

uma praça, segundo informações da população.  

• Solicita ainda que se dê uma destinação útil para o local, com implantação de uma 

academia, praça, etc; 

• Realização de serviços de melhoria nas “bocas de lobo” da Rua Virgílio Guimarães, 

Bairro Santa Bárbara, tendo em vista a necessidade de ampliação da captação das águas 

pluviais, evitando os transtornos acusados aos moradores residentes no local; 

• Limpeza da galeria que passa pela linha férrea do Distrito de Azurita, perto do bar Ponto 

Morto, onde antes existia um poço d’água e que foi removido;  

• Reparos na iluminação pública perto da Escola Héllen Jaqueline e demais ruas do 

Distrito de Azurita; 

• Melhoria no sistema de iluminação pública em todo o município, incluídos distritos e 

povoados; 

• Recuperação das ruas do Bairro João Paulo II, principalmente onde circulam os ônibus; 

• Reforma da “Praça do Lar São Mateus”, com plantio de novas mudas onde os antigos 

arbustos foram retirados; 

 

Indicação nº 23\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Que sejam realizados serviços de pavimentação na Avenida Abel Pereira Martins, 

imediações do No 25, Bairro João Paulo II; 

• Que sejam realizados serviços de pavimentação na Rua Alamêda das Palmas, Bairro 

Planalto; 



• Que seja implantada iluminação, Rua Ribeirão do Pinhal, imediações do No 157, Bairro 

Planalto; 

• Implantação de pavimentação asfáltica na Rua Mário Alves da Rocha que sai do bairro 

João Paulo II e dá acesso à MG 050; 

• Implantação de pavimentação asfáltica nas Rua José Moreira da Silva e nas demais ruas 

que necessitarem no referido bairro; 

• Implantação de redutor de velocidade perto do portão de entrada da Escola Hélen 

Jaqueline, no Distrito de Azurita, bem como a conclusão dos serviços de pintura da faixa 

de pedestres que não foram finalizados; 

 

Pedido de informação nº 01\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Que seja informado  se os cuidados e manutenção de uma rua, que foi aberta no Bairro Vista 

Alegre e Bairro Vale dos Araçás, são de responsabilidade do Município; 

 

 

V – Correspondências 

 

 

Boa Noite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


