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INDICAÇÃO 108/2021 
 
 
 

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:  

Que sejam instalados corrimão nas escadas da Praça da Matriz, de forma a 

fornecer melhor segurança para crianças e idosos, promovendo maior acessibilidade. 

 

                     Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 20 de maio de 2021. 

 

 

Balduino Rezende Júnior 

Vereador 
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INDICAÇÃO 026/2021 
 
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:  

Que interceda junto a Secretaria de Obras a fim de dar cumprimento na lei 

Municipal 1.579/2019 que estabelece que os “proprietários ou possuidores a qualquer 

título de terrenos baldios ou não, casa e construções abandonadas ou desocupadas, são 

obrigados a mantê-los limpos, roçados e drenados, sob pena de aplicação de multa que 

será lançada na dívida ativa do imóvel.” 

São muitos os lotes no município que se encontram sujos, cheios de mato, 

entulhos e lixo, causando transtornos aos vizinhos e propiciando a proliferação de 

roedores, mosquito da dengue. 

A aplicação dos preceitos contidos nesta lei trará inúmeros benefícios para a 

população carmense. 

                      Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

Carmo da Mata, 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

Walter Loriano de Oliveira                           Matheus Nascimento Chagas 
 
 
 

Antônio Claret Pereira                                Geraldo do Rosario Miranda 
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INDICAÇÃO 027/2021 

 
 
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:  

 Verificar junto ao setor competente a possibilidade de instalar quebra-

molas na Rua José Augusto Palhares, pois depois que a via foi asfaltada os veículos 

trafegam em alta velocidade, trazendo perigo de acidente envolvendo pedestres. 

 

 Insta esclarecer que a via supracitada é muito usada, principalmente no 

período da manhã e à tardinha, se estendendo ao começo da noite, por pessoas da 

comunidade carmense, para a prática de atividade física, como corrida e caminhada. 

    

 Desta forma, há a necessidade urgente de tomar providencias no sentido 

de diminuir a velocidade praticada na via, preservando a integridade física e vida dos 

cidadãos carmenses.  

 

                     Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 
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INDICAÇÃO 028/2021 

 
 
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:  

 Interceder junto ao setor competente para que seja feito um estudo e 

execução de obras com manilhas para a captação da água pluvial na Rua Levi Rios, entre 

os números 276 e 279. 

 

 A via foi asfaltada sem a captação da água pluvial, fazendo com que a 

enxurrada desça com maior força e velocidade atingindo as casas do final da via. Os 

moradores clamam por providências, pois receiam que tenham suas propriedades 

danificadas e até mesmo invadida pela água.  

 

                     Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 
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INDICAÇÃO 029/2021 

 
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:  

 Verificar junto ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo 

da Mata, que estenda a captação da rede de esgoto aos moradores da localidade 

denominada “Mina”, pois a população da localidade está crescendo consideravelmente e 

os mesmos não são abrangidos por este serviço público que é de essencial importância 

para a dignidade da pessoa humana. 

 

Insta esclarecer que no local é utilizado o sistema de fossa séptica, o que vem 

agredindo o meio ambiente de forma grave, uma vez que no local há uma mina d’água. 

 

Conforme informado pela autarquia, o projeto técnico já foi elaborado e aprovado, 

restando agora a execução das obras. Portanto, solicito que estes serviços sejam 

executados com a maior agilidade possível.  

                      Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 
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INDICAÇÃO 030/2021 

 
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:  

 Sabendo-se que o espaço físico do cemitério municipal está se esgotando 

e que em breve os cidadãos carmenses terão dificuldades para sepultar seus entes 

queridos, solicito que o executivo tome providencias neste sentido, seja através da 

ampliação ou construção de um novo cemitério. 

 

 Esta é uma medida que requer urgência, pois seja qual for a decisão a ser 

tomada, não poderá ser executada imediatamente, e em breve a comunidade não poderá 

mais esperar, pois aqueles que não possuem lotes no cemitério, onde irão fazer o 

sepultamento?  

  

Diante do exposto acima, solicito que sejam tomadas as medidas 

necessárias para que o problema seja sanado.   

    

                      Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 11 de fevereiro de 2021. 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 
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INDICAÇÃO 031/2021 
 
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:  

Revitalizar a Av. Dom Alexandre Amaral, de forma a refazer o calçamento, 

mantendo a mesma estética, isto é, reutilizando as pedras, deixando-o de forma 

linear, para que possa favorecer o tráfego de veículos. Juntamente, solicito que 

seja elaborado um projeto paisagístico, para a substituição de algumas árvores 

que se encontram danificadas e velhas, dando uma melhora no visual da nossa 

querida avenida, assim como também fazer a substituição da iluminação por led. 

 Embora seja a avenida principal de nossa cidade, é muito pouco utilizada 

pelos veículos, concentrando-se o tráfego nas vias laterais. Isto corre devido ao 

péssimo estado de conservação da via, que ao longo do tempo, foi abatendo-se e 

criando lombadas. A Avenida Dom Alexandre Amaral possui características que 

podem ser exploradas em um belo projeto paisagístico, abrilhantando nosso 

município e preservando a nossa cultura interiorana.   

  

                    Carmo da Mata, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 
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INDICAÇÃO 032/2021 
 
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:  

 Verificar junto ao setor competente a possibilidade de elaborar um Projeto 

Esportivo, voltado para crianças, adolescentes e jovens, a fim de aproveitar o 

espaço físico da Praça de Esportes, bem como fazer as devidas melhorais que o 

clube requer, para que também possa ser usufruído por toda a comunidade.  

 Nossos jovens estão necessitando de incentivo ao esporte e a praça é um 

local apropriado, agradável, com quadras e piscinas e que fica ocioso, sem uso.    

 Muitos esportes podem ser iniciados através de escolinhas, como vôlei, 

futebol, rendeboll, natação. Isso possibilita tirar as crianças da rua, que muitas 

vezes se envolvem em práticas ilícitas, além de propiciar uma vida mais saudável. 

 Também há que ressaltar que falta um espaço de lazer para a comunidade, 

principalmente em dias quentes, sendo a Praça de Esportes o local adequado 

para sanar esta carência.  

 

                    Carmo da Mata, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 
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INDICAÇÃO 033/2021 
 
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:  

 Verificar junto ao setor competente a possibilidade de refazer a ponte que 

dá acesso a comunidade rural dos Campos, próximo a empresa Georges 

Broemeé. 

 A referida ponte encontra-se muito danificada. Caso a mesma venha ficar 

intransitável, muitas propriedades rurais ficarão sem acesso à zona urbana, 

inclusive poderá de influenciar no funcionamento da empresa Georges Broemmé, 

que é de grande importância para o município.    

 

                    Carmo da Mata, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 
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INDICAÇÃO 034/2021 
 
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:  

 Que verifique a possibilidade de estender ao paciente com fratura, atendido no 

PSF Municipal, pelo ortopedista, o tratamento completo, ou seja, que tenha o diagnóstico 

de fratura e também o procedimento do gesso, para que o atendimento seja de forma 

resolutiva. 

 Atualmente, o paciente que sofre alguma lesão é encaminhado para o Raio X, que 

é de excelente qualidade, e detectado alguma fratura pelo ortopedista, o paciente é 

encaminhado para cidades vizinhas para fazer o procedimento do gesso, tendo que 

custear por conta própria.    

 Esta situação é um desrespeito, pois o Município conta com o médico na 

especialidade de ortopedia, que poderia fazer o atendimento completo gratuitamente, 

custeado pelo Município, sem precisar se deslocar para outra cidade, gerando ainda mais 

despesas. Também é necessário levar em conta, que o paciente está, muitas vezes, 

sentido dores, e ao se deslocar para outros município esta dor é prolongada, além dos 

custos financeiros. 

 Portanto é necessário que o Município reveja esta situação, faça uso do bom 

senso e tome as providências neste sentido. 

 

                    Carmo da Mata, 10 de fevereiro de 2021. 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 
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INDICAÇÃO 035/2021 
 
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:  

 Verifica a possibilidade de asfaltar a Rua Isaltino Teixeira em toda a sua 

extensão, pois o calçamento é cheio de ondulação o que dificulta o trafego no 

local. 

 

                    Carmo da Mata, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 
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INDICAÇÃO 036/2021 
 
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:  

 Verificar a possibilidade de colocar uma rotatória na Rua Virgílio Silveira no 

encontro com a Pe. Antônio. Os veículos trafegam em alta velocidade e invadem a 

contramão, acarretando risco de acidentes. 

 

                    Carmo da Mata, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

Matheus Chagas Nascimento 

Vereador 
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INDICAÇÃO 037/2021 

 
 
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:  

 Verificar junto ao setor competente a possibilidade de instalar 02 (dois) 

quebra-molas na Rua Leonina Tavares, pois depois que a via foi asfaltada os veículos 

trafegam em alta velocidade, trazendo perigo de acidente envolvendo pedestres. 

 

  

                     Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

Matheus Chagas Nascimento 

Vereador 
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INDICAÇÃO 038/2021 

 
 
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:  

 Verificar junto ao setor competente a possibilidade de fazer reparos na 

ponte conhecida como “D. Áurea” que dá acesso à comunidade do Quilombo. A referida 

ponte está rebaixada, aparecendo inclusive o alicerce. 

 A estrada é bem movimentada e passa com a circulação de caminhões e 

ônibus, portanto corre o grande risco desta ponte cair totalmente e inviabilizar a 

passagem, deixando uma comunidade inteira isolada. 

  

                     Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

Matheus Chagas Nascimento 

Vereador 
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INDICAÇÃO 039/2021 

 
 
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:  

 Sabendo-se que a coleta de lixo não é realizada em todas as 

comunidades rurais, e quando feita, não é diária, solicito que sejam instaladas lixeiras 

grandes, com tampa, em cada saída da cidade para as comunidades rurais (saída da 

forquilha, quilombo e campos), a fim de que os moradores da localidade possam 

depositar o lixo acumulado. 

  Esta medida visa disciplinar o descarte do lixo acumulado pelos 

moradores da zona rural.  Muitos são os fazendeiros que armazenam o lixo e quando vem 

pra zona urbana trazem o mesmo e abandonam em qualquer lugar. 

 

  

                     Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

Balduíno Rezende Júnior 

 

Vereador 
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INDICAÇÃO 040/2021 

 
 
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:  

 Verificar a possibilidade de instalar postes de iluminação pública na Rua 

Noel Dário Moreira e outro na rua Joaquim Pereira Notini, próximo a residência de número 

83. 

 Ambas as vias estão escuras e necessitam de melhor iluminação. Vias 

escuras propiciam a prática de atos ilícitos, gerando aos transeuntes medo e insegurança.   

  

 

                     Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

Walter Loriano de Oliveira                           Matheus Nascimento Chagas 
Vereador                                                              Vereador 

 
 
 

Antônio Claret Pereira                                Geraldo do Rosario Miranda 
Vereador                                                                Vereador 
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INDICAÇÃO 041/2021 

 
 
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:  

 Fazer, regularmente, a coleta de lixo na Rua Joaquim Pereira Notini no 

encontro com a Rua Antônio Correa Vaz. A coleta não era realizada devido a 

precariedade da via, pois o caminhão do lixo não conseguia transitar.  

 

 Insta esclarecer que, no final do ano passado a referida via foi asfaltada 

o que permite o acesso ao caminhão e facilita a coleta. Desta forma, os moradores 

contam com a regular prestação deste serviço público.     

 

                     Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 11 de fevereiro de 2021. 

 

Walter Loriano de Oliveira                           Matheus Nascimento Chagas  
Vereador                                                              Vereador 

 
 
 

Antônio Claret Pereira                                Geraldo do Rosario Miranda 
Vereador                                                                Vereador 
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INDICAÇÃO 042/2021 
 
 
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:  

Que verifique a possibilidade de regularizar a situação da Rua Altivo 

Ribeiro, no bairro da Cava, quanto a questão da energia elétrica. A via não conta 

com poste, nem com iluminação. Os padrões de energia elétrica que abastecem 

as residências são retirados da outra rua, como se as casas estivessem no fundo. 

Esta é uma situação que precisa ser resolvida junto a Cemig e o ex 

proprietário dos lotes, com a intercessão da prefeitura.  

           Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 12 de fevereiro de 2021 

 

 

Gilson Carlos da Silva  

Vereador 



 

                                   Câmara Municipal de Carmo da Mata 
 
 

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

TELEFAX: (37) 3383-1663 

 
 
 

INDICAÇÃO 043/2021 
 
 

 

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:  

 Diante do levantamento do índice rápido de infestação do aedes aegypti 

realizado entre os dias 04 e 08 de janeiro, que apresentou uma infestação 

domiciliar de 4.2, sendo considerado um índice de alto risco, solicito que o 

município crie medidas ostensivas no combate a este inseto, incluindo um mutirão 

de limpeza por toda a cidade. 

  

 

                    Carmo da Mata, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 

Anderson Fabrício Teodoro 

Vereador 
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