
 

                                   Câmara Municipal de Carmo da Mata 
 

 

RUA ASCÂNIO DINIZ, 317 – CENTRO – CARMO DA MATA (MG) – CEP: 35547-000 

TELEFAX: (37) 3383-1663 

 
 
 

INDICAÇÃO 006/2020 
 

 

À 

Mesa Diretora 

Câmara Municipal de Carmo da Mata 

 

 

Exmo. Sr. Presidente, 

 

 

O Vereador que esta subscreve, no uso de sua função de assessoramento, 

conforme preceitua o §5º do art. 2º do Regimento Interno desta Casa, requer se 

digne essa Mesa Diretora, após tramitação regimental, a encaminhar a presente 

Indicação ao Chefe do Poder Executivo local, sugerindo-lhe:  

Tendo em Vista que em 27 de fevereiro deste ano completa 01 ano de 

falecimento do querido e renomado, odontólogo e historiador Lineu de Carvalho; 

E sabendo-se da sua grande importância para o Município, pois além de 

cidadão honrado e de notória inteligência, Lineu de Carvalho também dedicou 

seus serviços na vida pública. Exerceu com maestria, na 8º legislatura, o cargo de 

Prefeito de Carmo da Mata. 

Além dos seus relevantes serviços prestados à comunidade carmense 

através da vida pública, também foi um historiador amante da nossa terra. 

Contava, incansavelmente, histórias dos primeiros tempos e de pessoas da 

cidade, chegando a publicar o Livro “Carmo da Mata: Sua Terra sua Gente”. 

 Por todos estes feitos e outros aqui não mencionados, como sua formação 

na área da saúde como dentista, é que solicito ao Executivo Municipal que, em 

homenagem a este grande homem, empreste seu nome à um prédio público, para 

que a gerações futuras possam conhecer quem foi Dr. Lineu de Carvalho. 



 

                                   Câmara Municipal de Carmo da Mata 
 

 

RUA ASCÂNIO DINIZ, 317 – CENTRO – CARMO DA MATA (MG) – CEP: 35547-000 

TELEFAX: (37) 3383-1663 

 
 
 

Sendo assim, indico que seu nome seja emprestado ao próximo PSF – 

Posto de Saúde da Família,  que em breve será instituído no Município. 

Nestes Termos. 

Pede Encaminhamento. 

 

            Carmo da Mata, 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 

 


