
 

 

 

14º Reunião Ordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 17/08/2020 

 

Boa noite à todos 

 

Daremos início à 14ª 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 127, 128 e 129\2020 que responde ofícios e indicações 

 

- Ofício nº 132/2020 que encaminha Projeto de Lei nº 18, de 14 de agosto de 2020  

“Que disciplina controle de acesso do loteamento do Bairro Jardim de Alah neste município e dá 

outras providências”  

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

O mesmo está incluído na Ordem do dia 

 

- O referido ofício encaminha também Projeto de Lei nº 19, de 14 de agosto de 2020  

“Autoriza abertura de créditos suplementares 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 

 

 

 

III – Ordem do Dia 

 

- Projeto de Lei nº 18, de 14 de agosto de 2020  

“Que disciplina controle de acesso do loteamento do Bairro Jardim de Alah neste município e 

dá outras providências”  

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 19, de 14 de agosto de 2020  

“Autoriza abertura de créditos suplementares 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 11, de 03 de agosto de 2020  

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

Madureira 

Pareceres das comissões de justiça, finanças 

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

quem discordar se manifeste, aprovado;  

Em primeira e segunda votação o referido Projeto de Lei, aprovado. 

 

 



 

 

 

IV – Requerimentos 

 

Indicação nº 24\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Instalação de quebra molas na Rua Jorge José, perto da esquina com Rua Leão José. 

Esclarece que, com as mudanças na passarela o local ficou muito perigoso, colocando 

em risco a população, situação que certamente se agravará com o retorno das aulas; 

• Retirada do ônibus escolar que se encontra estacionado “a céu aberto” no galpão 

localizado perto da Rua Domingos Alves da Silva, Bairro Nossa Senhora do Rosário. Tal 

situação vem deteriorando o veículo, exigindo sua urgente remoção daquele local; 

 

Indicação nº 25\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Seja feita limpeza na Rua Guaraciaba Passos, nos locais onde não estão realizando obras 

e que tal limpeza seja feita de forma periódica, como nas demais vias públicas da região 

central de Mateus Leme; 

• Seja criada área de lazer ou pista de skate em terreno pertencente ao município (segundo 

informação dos moradores), localizado nas Ruas Raimundo Nonato Guimarães com Dr. 

Márcio de Oliveira, onde está sendo feita pavimentação, Bairro do Rosário. Salienta que 

tal espaço será de extrema importância para todos os moradores da região; 

• Seja instalada iluminação e se possível cobertura, na quadra da Rua Moacir Jardim com 

Rua Raimundo Nonato Guimarães, Bairro Nossa Senhora do Rosário, divisa com Bairro 

Vale dos Araçás. Solicita ainda melhorias nas imediações, em especial no tocante à 

pavimentação; 

• Conclusão das obras de pavimentação na Rua Raimundo Nonato Guimarães, Bairro 

Nossa Senhora do Rosário; 

• Instalação de rede de iluminação na Rua Lataliza, entre a Rua Guaraciaba Passos e a 

rodovia, imediações da empresa Líder Interiores, tendo em vista que, com a criação da 

passagem de pedestres para ligação do Bairro Nossa Senhora do Rosário ao Centro,  

devido ao grande volume de pessoas que transitam pelo local, a falta de iluminação se 

mostra prejudicial, além de insegura para todos; 

 

Indicação nº 26\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Recuperação geral com realização de serviços patrolamento, encascalhamento, etc, da 

Rua Raimundo Nunes, Bairro Central, neste município. 



 

 

Pedido de informação nº 02\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Que seja informado quais os bairros foram contemplados pela COPASA, com os serviços de 

coleta de esgoto, qual o percentual total assistido por tais serviços em Mateus Leme, bem 

como os adicionais cobrados nas unidades em que tal serviço é prestado; 

 

 

Indicação nº 09\2020 vereador Ricardo Gomes Moreira 

• Seja autorizado que se passe máquina na Rua São Lourenço, entre Dr. Mércia Maria e Rua 

Passos, Bairro João Paulo II, perto da Igreja Santa Bárbara; 

 

 

Indicação nº 04\2020 vereador José Edson dos Santos 

• Instalação de um redutor de velocidade na Rua Cristalina, Bairro Nossa Senhora do 

Rosário, Distrito de Azurita. 

 

 

 

 

V – Correspondências 

 

 

Boa Noite! 

 

 

 

 

 

 

 


