
 

 

 

15º Reunião Ordinária 

Pauta de Reunião da Câmara Municipal de Mateus Leme/MG 

 

Data – 08/09/2020 

 

Boa noite à todos 

 

Daremos início à 15ª 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 141 e 142\2020 que responde ofícios e indicações; 

 

- Ofício nº 143 e 144\2020 que responde ofícios e indicações; 

 

- Ofício nº 135/2020 que encaminha Projeto de Lei nº 20, de 19 de agosto de 2020  

“Altera subvenção social da entidade Lar São Mateus e dá outras providências.” 

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

O mesmo está incluído na Ordem do dia 

 

- O referido ofício encaminha também Projeto de Lei nº 21, de 19 de agosto de 2020  

“Autoriza abertura de Créditos Adicionais e dá outras providências”  



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

O mesmo está incluído na Ordem do dia 

I – Expediente do Legislativo 

 

- Projeto de Lei nº 12, de 31 de agosto de 2020  

“Faz denominação de logradouro público” de autoria do vereador Ricardo Gomes Moreira 

Projeto este já distribuído as comissões de justiça, finanças. 

O mesmo está incluído na Ordem do dia 

 

- Projeto de Lei nº 13, de 31 de agosto de 2020  

“Faz denominação de logradouro público” de autoria do vereador Ricardo Gomes Moreira 

Projeto este já distribuído as comissões de justiça, finanças. 

O mesmo está incluído na Ordem do dia 

 

 

III – Ordem do Dia 

 

- Projeto de Lei nº 20, de 19 de agosto de 2020  

“Altera subvenção social da entidade Lar São Mateus e dá outras providências”  

Pareceres das Comissões de justiça, finanças, saúde e assistência social.. 

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 21, de 19 de agosto de 2020  

“Autoriza abertura de Créditos Adicionais e dá outras providências”  

Pareceres das Comissões de justiça, finanças e educação. 

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 12, de 31 de agosto de 2020  



“Faz denominação de logradouro público” de autoria do vereador Ricardo Gomes Moreira 

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. 

 

 

- Projeto de Lei nº 13, de 31 de agosto de 2020  

“Faz denominação de logradouro público” de autoria do vereador Ricardo Gomes Moreira 

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 27\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Instalação de iluminação na Rua Alameda das Hortências, Bairro Planalto, neste 

município, atendendo à pedido do Sr. Ismair e demais moradores; 

 

Indicação nº 28\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Instalação de duas luminárias na Rua Raimundo Nonato Guimarães, Bairro Nossa 

Senhora do Rosário, em frente a Igreja Quadrangular; 

 

Indicação nº 29\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Realização de serviços de capina e limpeza no Bairro Nossa Senhora do Rosário, em 

especial na Rua Duque de Caxias neste município; 

• Realização dos mesmos serviços nas demais ruas do município, inclusive na área central; 

 

Indicação nº 30\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Realização de manutenção nas calhas das UBS, neste município e em especial no posto 

de saúde conhecido como “Tijolinho”; 



Indicação e Pedido de Informação nº 31\2020 vereador Luzimar Antônio de Castro 

• Atualmente a quem pertence o terreno conhecido como “Terreno das Minas e Energia”, 

localizado às margens da rodovia; 

• Em caso de pertencer à terceiros, quem seriam os proprietários/responsáveis pelo 

imóvel; 

• Que o responsável pelo imóvel promova seu fechamento, ainda que com cerca de arame, 

evitando que o local seja utilizado como depósito de lixo, entulho e animais mortos; 

 

Indicação nº 10\2020 vereador Ricardo Gomes Moreira 

• Seja autorizado a realização de serviços de patrolamento na Rua Alamêda dos Jasmins, 574, 

Bairro Planalto; 

 

 

Pedido de Informação nº 01\2020 vereador Reginaldo Teixeira Rodrigues 

• Se os problemas relativos à água fluvial, que entra nas casas das pessoas na Rua Custódio de 

Jesus, Bairro Central, foram solucionados; 

 

• Se foi realizada a limpeza na Rua Raymundo Amaral, Bairro Santa Bárbara; 

 

 

• Se foram realizados os reparos no asfalto danificado na Rua 2, no Bairro Nossa Senhora de 

Fátima, bem como na Rua José Teodoro, Bairro Vista Alegre e Rua Mércia, Bairro Santa 

Bárbara. 

 

 

 

Indicação nº 04\2020 vereador Reginaldo Teixeira Rodrigues 

• Seja enviado um pedido ao Ministério Público, no sentido de que este autorize a realização 

de serviços de patrolamento, nas entradas das ruas de acesso às lavouras situadas na zona 

rural, segundo recomendação feita pela mesmo.  

 

 

Indicação nº 02\2020 vereador José Ronaldo da Silva Lopes 

• Que seja autorizado a realização de serviços de patrolamento e encascalhamento em diversas 

ruas no Bairro João Paulo II, em razão das obras realizadas pela COPASA e que deixaram 

as vias intransitáveis em razão da poeira, terra e lama que se acumularam nas mesmas; 

 

V – Correspondências 

Boa Noite! 


