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22ª LEGISLATURA 2021/2024 
PAUTA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 
18 HORAS 

1) ABERTURA 
1.1) Chamada dos Senhores Vereadores. 

 

2)  EXPEDIENTE: 
 2.1)  Aprovação da ata da 26ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, 

realizada em 02 de agosto de 2021. 
2.2) Leitura das correspondências recebidas e expedidas 
 

3) CONVITE DO PRESIDENTE AOS VEREADORES PARA APRESENTAÇÃO DE SUAS PROPOSIÇÕES À 
MESA. 

 

4)  PALAVRA LIVRE: 
   4.1)  Vereadores inscritos no livro; 
          4.2)   Sr. Mauro Lobato Martins –  Secretário Municipal de Meio Ambiente. 
 

5)   ORDEM DO DIA:  
 5.1)  VOTAÇÃO DE PROJETO: 

 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2021 – Altera o parágrafo 4º do art. 136 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, que dispõe sobre o prazo de 
encaminhamento de requerimento às autoridades municipais. 

 Autoria: Matheus Utsch de Oliveira, Guilherme Lima Braga, Mauro Júnior Lopes Francisco,  
Rafael Vieira Faria e Warlen Alves da Silva 

 VOTAÇÃO NOMINAL – QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA – SEGUNDO TURNO   
 

 5.2) VOTAÇÃO DE EMENDAS: 
 EMENDAS SUPRESSIVA, MODIFICATIVA E ADITIVAS AO PROJETO DE LEI 20/2021 – “Dispõe 

sobre as Diretrizes à Elaboração do Orçamento do Município de Pedro Leopoldo-MG para O 
Exercício de 2022 e dá outras providências”.  
Autoria do Projeto: Prefeita 

         Autoria das Emendas: Diversos Vereadores 
 VOTAÇÃO SIMBÓLICA, QUÓRUM MAIORIA SIMPLES, PRIMEIRO TURNO. 
       

EMENDA SUPRESSIVA Nº 01 APRESENTADA NO PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS 
PÚBLICAS: Suprime os incisos II, III e V do art. 15, do Projeto de Lei nº 20/2021; 
 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 DE AUTORIA DO VEREADOR FREDERICO: Altera o parágrafo 
único do artigo 22 do Projeto de Lei nº 20/2021, que passa a tramitar da seguinte forma:  
Parágrafo único.  Em não sendo possível a integração dos sistemas contábeis, a Câmara 
Municipal enviará até o dia 20 de cada mês a demonstração da execução orçamentária e 
contábil do mês anterior para fins de integração à contabilidade geral do município. 
 
EMENDA ADITIVA Nº 212 DA COMISSÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS: adicionar inciso II ao 
artigo 27 do Projeto de Lei nº 20/2021, com a seguinte redação, renumerando os demais 
incisos: II - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de meio 
ambiente, e estejam registradas, após aprovação do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente. 
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EMENDA ADITIVA Nº 226 NO PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS: adicionar, 
onde couber, novo artigo ao Projeto de Lei nº 20/2021, com a seguinte redação, 
renumerando-se os demais artigos: Na lei Orçamentária deverão vir reservados os recursos 
para a cobertura das despesas das emendas individuais dos Vereadores, conforme previsto 
no art. 103, §3º da Lei Orgânica Municipal. 

   
EMENDA ADITIVAS -  “ADICIONA AO ANEXO I, ONDE COUBER, AS SEGUINTES 
METAS/PRIORIDADES: 
 

EMENDAS ADITIVAS NºS 01, 02, 05, 06, 08, 10 A 13, 15 E 16 DO VEREADOR LEONARDO 
PEREIRA RIBEIRO:  

1. ampliar programas da Secretaria de Ação Social relativos aos idosos, jovens, crianças 
e moradores de rua (CRAS e CREAS), com investimentos em recursos humanos 
(criação de cargos e funções) necessários à sua plena implantação no Município de 
Pedro Leopoldo; 

2. desenvolver projetos de formação cultural para crianças e jovens; 
5. instalar academia ao ar livre na Praça José Amando Pereira Tavares (antiga Praça Pai 

Velho); 
6. pavimentar a Rua Travessa Guarani e demais ruas (Rocinha – Horta Comunitária) em 

Santo Antônio da Barra; 
8. ligar rede pluvial na Horta Comunitária;  
10. reestruturar o Bairro Morada dos Angicos e adjacentes; 
11. construir uma praça ao lado da Rua Joaquim Batista de Azevedo, próximo ao sítio 

Camelo, na qual a praça terá o nome de: Praça de Santa Cruz em homenagem a 
memória de Érika da Fonseca Pereira; 

12. construir uma praça e/ou uma academia ao ar livre na Rua José Pereira da Silva, 
próximo ao número 93, no Bairro Santa Tereza;  

13. pavimentar a Rua José Aleixo Corrêa, Distrito Lagoa de Santo Antônio, neste 
Município; 

15. providenciar canalização de rede pluvial / boca de lobo em toda extensão das ruas; 
Expedicionário João Batista Sobrinho, Andrade pinto, e Walter de Oliveira no Bairro 
Magalhães. 

16. providenciar instalação de um tolerante abaixo da caixa d’água da COPASA no bairro 
Sônia Romanelli. 

 
EMENDAS ADITIVAS NºS 17 A 32, 34 A 41 DO VEREADOR ELDIR JOSÉ BATISTA: 

17. ampliar a rede elétrica na rua Gumercindo Vieira, em toda sua extensão,  sendo 6 
postes com luminárias, Bairro Coqueirinho; 

18. ampliar a rede elétrica na rua Francisco Gonçalves e Cesar Julião de Sales, sendo 3 
postes em cada rua no bairro Ferreira; 

19. adquirir um caminhão hidrojato; 
20. recapear as seguintes ruas do Bairro Jardinópolis: Eugênia Ferreira Cruz, Antônio 

Aleixo Cruz, Geraldo Gonçalves Cruz, Wandencolk Cruz; 
21. realizar serviços de drenagem em toda a extensão das ruas César Julião de Sales, 

Francisco Gonçalves, Manoel Diamantino Costa, Bairro Ferreiras;  
22. recapear as ruas São Vicente, Bernardo Ferreira, Manoel Fiel, Alvorada, Esporte, 

Estância e São Sebastião, em toda a extensão, Bairro Ferreiras;  
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23. pavimentar toda a extensão  das ruas César Julião de Sales, Francisco Gonçalves, 
Manoel Diamantino Costa, Bairro Ferreiras; 

24. instalar uma academia ao ar livre nos seguintes bairros: Jardinopólis, Manoel 
Brandão, Quinta das Palmeiras, Tapera e Coqueirinho;  

25. pavimentar as ruas Gumercindo Souza Vieira, Geraldo dos Anjos Camelo, José Vieira 
de Souza, Bairro Coqueirinho;  

26. recuperar o imóvel da sede da associação do Bairro Jardinopólis e a área de lazer;  
27. construir um posto de saúde no Bairro Quinta das Palmeiras; 
28. instalar uma caçamba de recolhimento de lixo no Bairro Manoel Brandão;  
29. pavimentar todas as ruas do Bairro Manoel Brandão; 
30. construir uma creche no Bairro Quinta das Palmeiras; 
31. pavimentar as ruas Dos Lírios, Das Acácias, Das Margaridas, Das Rosas, Das 

Hortênsias, Dos Tucanos, Das Castanheiras, José Hilário Costa, Das Araras, Dos Beija-
Flores, Das Flores, Das Gardênias, Das Orquídeas e Ipê Amarelo, e demais ruas do 
Bairro Quinta Das Palmeiras;  

32. criar área de beneficiamento de resíduos da construção civil-RCC-e resíduos de poda 
e adquirir um triturador de resíduos;  

34. construir uma passarela sobre o córrego da Rua Suzana Passos, próximo a Fazenda 
da Barra no Bairro Santo Antônio da Barra e a continuação da ciclovia instalada 
naquele local; 

35. canalizar o ribeirão da mata (fábrica tecido) até a Rua Nossa Senhora das Graças;  
36. celebrar convênio com a ECT - Empresa de Correios e Telégrafos para a instalação de 

um posto no Bairro Teotônio Batista de Freitas, no Distrito Lagoa de Santo Antônio e 
próximo ao EPA Supermercados no Bairro Campinho, bem como manter os postos 
dos correios nos Distrito de Vera Cruz e Fidalgo, Ferreira. Tapera, Jardinópolis e 
Coqueirinho; 

37. pavimentar a Rua Vitalino Ferreira, Bairro Ferreiras, em toda sua extensão;  
38. pavimentar a Rua Guilhermina Augusta, Bairro Ferreiras, em toda sua extensão; 
39. instalar 25 (vinte e cinco) braços com luminária na Rua Vitalino Ferreira, Bairro 

Ferreiras; 
40. 15 (quinze) postes com braço e luminária na rua Guilhermina Augusta Vieira no 

bairro Ferreiras; 
41. instalar 13 (treze) braços de iluminação na Rodovia Maria da Piedade da Costa até a 

Estrada do Urubu. 
 
EMENDA ADITIVA nº 43 DO VEREADOR WARLEN ALVES DA SILVA: 

43. construir uma balança de pesagem na sede da Secretária Municipal de Obras e 
Serviços Públicos. 
 

EMENDAS ADITIVAS NºS 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 56 A 61, 64, 65, 67 A 77, 79 A 85, 87 A 
103, 105 A 113, 115 A 124, 126 A 130, 132, 133, 136 A 141, 143 A 150, 152 E 153 DO 
VEREADOR FREDERICO HENRIQUE COTA ALVES: 

45. criar um porto seco no Município, mediante lei;   
46. criar incubadora startups para fomentar este emergente no mercado da Região;  
47. dar continuidade e elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 
50. criar centros culturais para promover a construção de cidadãos conscientes; 
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51. criar Cargo de médico veterinário, no setor de zoonoses da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

52. construir uma Unidade do Centro Municipal de atenção à infância – CEMAI – no 
Bairro Magalhães; 

54. providenciar a contratação ou remanejamento de profissionais para os centros 
esportivos de bairros; 

56. implementar o Circuito Virada Cultural nas praças do Município de Pedro Leopoldo; 
57. pavimentar o Bairro Morada dos Hibiscos; 
58. construir passagem elevada na Rua Pacífico Gonçalves Filho, em frente ao número 

256 (Escola Municipal Santo Antônio da Barra), no Bairro Santo Antônio da Barra; 
59. criar uma linha de ônibus circular para a região sudoeste, (Fazenda Modelo, Santo 

Antônio da Barra, Coqueirinho, Tapera, Jardinópolis, e Vera Cruz de Minas). 
60. implantar redes de drenagem pluvial na Rua Geraldo dos Anjos Camelo, Bairro 

Coqueirinho, neste município; 
61. criar o Museu Itinerante (ônibus) com a temática “Crânio de Luzia”; 
64. providenciar a criação da feira do Pequeno Produtor Rural no Parque de Exposições; 
65. revitalizar o passeio da Escola Estadual Dr. Júlio Cesar Vasconcelos, localizada no 

Bairro São Geraldo; 
67. adquirir equipamento semelhante ao que foi instalado no Centro de Testagem e 

Rastreamento – CENTRA - do Município de Lagoa Santa 
68. implementação do programa de integração desse transporte público municipal; 
69. providenciar a implantação de uma academia ao ar livre na Praça Tancredo Neves, 

localizada no Centro; 
70. providenciar a volta do atendimento fisioterápico para a terceira idade, no salão 

paroquial, no Bairro São Geraldo; 
71. promover estudos para que seja criado no Município um Museu da História do 

Futebol Amador de Pedro Leopoldo; 
72. promover a implantação da “Lousa Branca” em todas as Escolas Municipais; 
73. providenciar a revitalização do calçadão da Rua Juscelino Kubitschek, nas 

proximidades dos números 36 ao 90, em frente à Escola Municipal Dona Jandirinha 
Sales Joviano e próximo à Escola Municipal José Pedro Filho, Bairro Felipe Cláudio de 
Sales, bem como a elaboração de um projeto de arborização e aproveitamento do 
referido passeio, que é bastante largo; 

74. determinar ao setor competente a reforma do imóvel cedido pela União, localizado 
em frente ao Parque de Exposições, para ser utilizado pela Defesa Civil Municipal; 

75. construir  mais uma unidade do Centro Municipal de Atenção à Infância – CEMAI – 
no Bairro Teotônio Batista de Freitas; 

76. providenciar a implantação de um canil e de um curral municipais, bem como a 
criação de lei e respectiva regulamentação deste serviço público; 

77. melhorar a iluminação nas proximidades da Escola Estadual Imaculada Conceição, 
nas Ruas Amando Filho, Senador Melo Viana e Blandina Sales, no centro da cidade; 

79. determinar ao setor competente promover estudos para verificar a possibilidade do 
Município firmar uma parceria público-privada com a finalidade de realizar a 
manutenção do terminal rodoviário de Pedro Leopoldo; 

80. contratar empresa, para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, para recapeamento asfáltico de nossas vias (operação tapa buraco), com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, inclusive fornecimento de 

mailto:camarapl@camarapl.mg.gov.br


 

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Compromisso, transparência e cidadania! 
 

 

Rua Dr. Cristiano Otoni, 555 – Centro – Pedro Leopoldo – CEP 33600-000 – Fone: 31 3665-3200. 
E-mail: camarapl@camarapl.mg.gov.br – Home Page:  www.pedroleopoldo.mg.leg.br 

 

 

call center e software para recepção, gestão e despacho de solicitações, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

81. promover estudos para a criação do Programa “IPTU Verde”; 
82. promover estudos para a criação de um programa: “Prêmio Municipal de Educação” 

a ser desenvolvido nas escolas municipais de Pedro Leopoldo; 
83. adquirir uma Maria Fumaça para ser instalada na Praça José Antônio da Silva (Juca 

Guarda-livros), popularmente conhecida como Praça da Estação, como forma de 
enriquecer ainda mais o local; 

84. realizar o mapeamento digital de todo Município, para que se torne uma cidade 
inteligente, ou seja, proporcionando uma melhoria na gestão e na vida das pessoas, 
com a coleta e tratamento dos dados de forma integrada que facilitará a tomada de 
decisão dos gestores, empresários e cidadãos; 

85. promover estudos para a criação de concurso com o objetivo de premiar fotografias 
com paisagens que valorizam a cidade de Pedro Leopoldo; 

87. providenciar a elaboração de uma cartilha contendo o roteiro turístico da trajetória 
de vida do Médium Francisco Cândido Xavier – Chico Xavier - no Município de Pedro 
Leopoldo; 

88. providenciar, junto ao setor competente, a instituição de um prêmio no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), para custear as despesas do clube que representará a 
cidade na Copa Itatiaia; 

89. providenciar formação de equipe itinerante de especificidades básicas para suporte 
ao atendimento nos postos de Estratégia de Saúde da Família – ESF’s; 

90. determinar ao setor competente a criação de Sistema ONLINE e Central Telefônica 
para acompanhamento de consultas médicas referenciadas; 

91. promover estudos para a criação de um centro oftalmológico no município; 
92. providenciar a inserção da corrida de rua no cronograma de competições do 

JEMPEL; 
93. promover estudos para melhorar a acessibilidade e mobilidade das pessoas 

portadoras de deficiência física em nosso Município; 
94. promover estudos para a realização de campanha de combate à obesidade infantil, 

em parceira com o Projeto Educação com Arte; 
95. promover estudos para a inserção de plantonista de profissional de odontologia no 

P.A central; 
96. determinar ao setor competente a instalação de um muro inteligente no CEMAI 

Terezinha Alves em Santo Antônio da Barra; 
97. promover estudos que verifiquem a viabilidade da Concessão de Passe Livre aos 

estudantes das escolas públicas do Município; 
98. providenciar a inserção do Cine Marajá como ponto turístico da cidade; 
99. promover estudos para a construção de ciclovia nas seguintes vias neste município: 

Avenida Rômulo Joviano (pista de cooper Fazenda Modelo); Avenida Comendador 
Antônio Alves, Centro; Avenida Magno Claret, Distrito Lagoa de Santo Antônio; 
Avenida Olivier Teixeira, Bairro São Geraldo; Rua Suzana Passos, Bairro Santo 
Antônio da Barra; 

100. viabilizar instrumentos de auxílio financeiro aos Clubes de Futebol Amador de nosso 
Município, em período de pandemia do Covid-19; 

101. providenciar a aquisição de capacetes elmo para o Hospital Francisco Gonçalves com 
o objetivo de auxiliar no tratamento dos pacientes com COVID19; 
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102. promover estudos para destinar uma verba especial para o calendário esportivo da 
cidade; 

103. determinar ao setor competente a manutenção da Academia ao Ar Livre na Avenida 
Romulo Joviano, neste Município; 

105. promover estudos para a criação de um campeonato de futsal no mês de janeiro 
como forma de fomentar a prática esportiva no CEPPEL – Centro Poliesportivo de 
Pedro Leopoldo; 

106. promover estudos para a implantação de núcleos esportivos e culturais de bairro, 
fomentando ainda mais a cultura de paz; 

107. providenciar a ampliação do número de câmeras de monitoramento nos prédios 
públicos de nossa cidade, priorizando neste primeiro momento os postos de saúde, 
escolas e CEMAIS; 

108. determinar ao setor competente a realização de parceria público privada, para a 
criação de um Torneio Esportivo de Mountain Bike, modalidade XCO e corrida Cross 
Country, na nova e badalada pista do Parque Municipal Maxacali, localizada no 
Bairro Andyara; 

109. determinar a Secretaria de Obras a manutenção trimestral( capina, limpeza e 
instalação de lixeiras) do Parque Maxacali, localizada no Bairro Andyara; 

110. providenciar serviço de manutenção das Tabelas de Basquete da Quadra do CEU – 
Centro de Artes e Esportes Unificados José Issa Filho, localizado no Bairro Morada 
dos Hibiscos, neste Município; 

111. determinar ao departamento competente que seja realizada a limpeza e 
desobstrução de todos os bueiros da região central da cidade; 

112. determinar ao setor competente providenciar a revitalização do auditório do prédio 
da Prefeitura; 

113. instalação de braços de iluminação na Rua Quaresmeiras, localizada no Bairro 
Morada dos Hibiscos, neste Município; 

115. aquisição de maquinário para fabricação própria de placas de sinalização de trânsito 
e placas de identificação das ruas; 

116. providenciar a realização de uma feirinha mensal, ao luar, na Praça da Estação, neste 
município; 

117. providenciar a realização de Campanhas educativas de combate aos “maus tratos e 
abandono de animais” nas escolas do Município.; 

118. construção e aquisição de equipamentos para uma Academia dentro do CEPPEL; 
119. determinar ao órgão competente a criação do “Passe Atleta” em nosso município; 
120. determinar ao setor competente a inserção de modalidades de artes marciais no 

JEMPEL - Jogos Estudantis do Município de Pedro Leopoldo; 
121. determinar ao setor competente a criação do Fundo Municipal de Esportes, onde 

estabeleça que o Conselho Municipal de Esportes tenha autonomia para decidir 
como deve ser investido os recursos destinados ao fundo;  

122. providenciar a elaboração de um plano de investimentos voltados para a 
revitalização de todas as praças do Município; 

123. determinar ao setor competente a reestruturação do setor MINAS FÁCIL e criação 
da CASA do EMPREENDEDOR, Atendendo de forma mais rápida e qualificada os 
empreendedores da cidade; 

124. determinar ao setor competente providenciar a criação do Time de Futebol 
Feminino do CEPPEL; 
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126. determinar a construção de um Portal de Segurança, entre Vera Cruz de Minas e o 
Munícipio de Ribeirão das Neves, com possível ponto de apoio da Polícia Militar e a 
Guarda Municipal”; 

127. determinar ao setor competente a instalação de braços de iluminação pública com a 
devida iluminação na Rodovia José de Pedrão que liga os Distritos Lagoa de Santo 
Antônio e Fidalgo; 

128. providenciar a elaboração do Plano Municipal para o Desenvolvimento do Turismo e 
Sustentabilidade; 

129. solicitar ao setor competente a instalação de rede de iluminação pública no trevo Gil 
Torres de Andrade, localizado no acesso à ponte Geraldo França Simões, Rodovia Dr. 
Octávio Costa, Distrito de Dr. Lund; 

130. determinar ao setor competente a regularização e melhoria da infraestrutura 
(limpeza, pavimentação, segurança, iluminação) dos distritos industriais e centros 
comerciais do município; 

132. criação de um centro de reabilitação com uma equipe composta por 
Fisioterapeutas, psicólogos, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista e Fonoaudiólogo, 
no Distrito de Lagoa de Santo Antônio; 

133. realizar as seguintes benfeitorias no CEPPEL - Centro Poliesportivo de Pedro 
Leopoldo: melhorar a acessibilidade para deficientes físicos, tanto nas 
arquibancadas quanto na quadra; reservar estacionamento privativo no entorno 
para os deficientes físicos e idosos; 

136. criação do CRAS NORTE 2 para funcionar em harmonia com o CRAS NORTE 1, Bairro 
Teotônio Batista de Freitas; 

137. elaboração de um Plano Municipal de Investimentos voltado para o lazer das 
crianças e também para a revitalização de praças, tornando-as mais atrativas e 
agradáveis; 

138. criação de Projetos socioculturais e esportivos no Bairros do Município; 
139. realização de chamamentos públicos em prol das corporações musicais e orquestras. 

Os chamamentos devem ocorrer de forma ininterrupta durante os quatro anos de 
governo; 

140. ampliação do repasse para a APAE Pedro Leopoldo, aumentando os investimentos 
para capacitação profissional dos alunos da instituição; 

141. realização de chamamentos públicos, para cessão de terrenos municipais; 
143. melhoria da sinalização da Pista de Caminhada na Avenida Araguaia, localizada no 

bairro Andyara; 
144. Implantar a lei municipal e criar o  Banco de Alimentos Municipal; 
145. criação do diário eletrônico digital, eliminando o uso de uma grande quantidade de 

papéis e informatização de todo o processo pedagógico; 
146. realização de chamamentos públicos em prol das corporações musicais e orquestras; 
147. solicitar ao departamento competente a promoção de estudos para que ocorra a 

melhoria no sistema de triagem de atendimento do ESF;  
148. solicitar ao departamento competente a aquisição de lixeiras para serem instaladas 

em frente os esf, praças, academias ao ar livre e principais vias da cidade; 
149. criação do programa jovem aprendiz na prefeitura, dando exemplo aos 

empreendedores quanto ao cumprimento do decreto federal 5.598, de 1º de 
dezembro de 2005; 
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150. criação do programa jovem aprendiz no legislativo municipal, dando exemplo aos 
empreendedores quanto ao cumprimento do decreto federal 5.598, de 1º de 
dezembro de 2005; 

152. realizar campanha de incentivo à adoção de animais, com cadastros dos novos 
tutores e cartão de vacina do animal; 

153. criação de uma linha circular 2 que transitará pelas principais vias dos bairros da 
região norte do município; 

 
EMENDAS ADITIVAS NºS 154 A 156, 158 A 161, 163 A 171, 218 DO VEREADOR MATHEUS 
UTSCH DE OLIVEIRA: 

154. providenciar a incorporação do CAC pela prefeitura;  
155. criar o fundo para empréstimos a pequenos empreendedores; 
156. aumentar os investimentos na Coleta Seletiva;  
158. criar Usina de Asfalto na cidade;  
159. utilizar carros de aplicativos para redução da frota de carros alugados na prefeitura; 
160. contratar fiscais de meio ambiente e demais secretarias; 
161. investir na Guarda Municipal; 
163. ampliar a parceria com a Maternidade Dr. Eugênio Gomes; 
164. investir em novos equipamentos para a Clínica de Especialidades Médicas Dr. João 

Indiano; 
165. investir na aquisição de novas áreas para a criação de distritos industriais; 
166. investir em publicidade na cidade para a atração de empresas; 
167. criar área “Cidade Digital” para abrigar empresas de tecnologia; 
168. renovar as demarcações das vagas de idosos e deficientes na região central; 
169. priorizar as pinturas de meio fio com tintas de longa duração e extinção do uso da 

Cal; 
170. Incentivar o uso das bicicletas mediante a legislações vigentes no município; 
171. criar Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 
218.  implantar clínica de recuperação para o pós-operatório das castrações previstas no 

TAC; 
 

EMENDA ADITIVA 172 DOS VEREADORES MAURO JÚNIOR E ELDIR BATISTA: 
172. instalar um poste com braço de iluminação na Rua Nossa Senhora do Rosário, 

próximo a praça do Distrito de Vera Cruz de Minas;  
 

EMENDA ADITIVA 173 a 180 DO VEREADOR MAURO JÚNIOR LOPES FRANCISCO: 
173. instalar lâmpadas LED no município  na Rua dos Pinheiros, no Distrito de Vera Cruz 

de Minas;  
174. priorizar a realização de obras de pavimentação/recapeamento asfáltico e 

calçamentos, incluindo o nivelamento do asfalto da Rodovia Neves, onde há 
buracos; 

175. promover melhoria dos pontos de ônibus, priorizando as manutenções no ponto de 
ônibus final e no ponto próximo à praça, na Rodovia Neves, no Distrito de Vera Cruz 
de Minas; 

176. construir abrigo nos pontos de ônibus do município de Pedro Leopoldo, priorizando 
a Rua São João, no Distrito de Vera Cruz de Minas; 
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177. priorizar a realização de obras de pavimentação/recapeamento asfáltico e 
calçamentos, priorizando a instalação de calçamento na Rua Beco da Lage, no 
Distrito de Vera Cruz; 

178. reparar a erosão na Rua de calçamento Luiz Pires, no Bairro Adélia Issa;  
179. manter e melhorar os serviços de assistência aos pacientes que necessitam de 

tratamento fora do domicilio, garantindo o acesso deste, incluindo a 
disponibilização de um veículo de passeio para buscar pacientes que recebem alta 
das unidades hospitalares fora do município de Pedro Leopoldo; 

180. implantar serviço de assistência social 24 horas, de segunda a domingo, no PA 
central. 

 
EMENDA ADITIVA Nº 181 DOS VEREADORES LEONARDO PEREIRA E MAURO JÚNIOR: 

181. priorizar melhorias na pavimentação da Rua dos Pinheiros, Distrito de Vera Cruz de 
Minas. 

 
EMENDAS ADITIVAS NºS 182 A 188, 190 A 194 DA VEREADORA CYNTHIA SALOMÃO BASTOS 
FARIA: 

182. atuar junto à COPASA para inovar o sistema de abastecimento de água em Fidalgo e 
Quinta Do Sumidouro, devido a constante falta de água bem como a péssima 
qualidade da mesma; 

183. implantar de câmera de olho vivo na estrada de acesso ao Distrito de Fidalgo, neste 
Município; 

184. reformar e ampliar do CEMAI Eugênia de Bastos, no Distrito de Fidalgo; 
185. providenciar escoamento da água pluvial na Rua Herculano Soares de Oliveira, 

próximo ao nº 4.000, no Distrito de Fidalgo;  
186. construir uma ciclovia na estrada que compreende os distritos de Lagoa de Santo 

Antônio e Fidalgo; 
187. revitalizar a quadra esportiva de Fidalgo, bem como a instalação de uma academia 

dentro do referido espaço; 
188. providenciar o EJA para Fidalgo, Concurso Público para Educação; e valorizar os 

monitores e/ou diminuir a carga de trabalho; 
190. viabilizar a continuidade do CRAS Itinerante ou CRAS Até Você/CREAS e Cadastro 

Único, banco de alimentos; e viabilizar instalação de um anexo CRAS/CREAS no 
bairro Manoel Brandão e Quinta das Palmeiras; 

191. criar uma área verde/ecológica para lazer dos munícipes;                       
192. criar feira de artesanato e comidas típicas em Fidalgo e Quinta do Sumidouro nas 

praças incentivando os trabalhos artesanais e culinários com apresentação de Shous 
com base na cultura das comunidades; 

193. excluir nomes repetidos de ruas e sinalizar placas com nomes de ruas; 
194. incluir grutas de Fidalgo no Patrimônio Histórico e Religioso da Região de Fidalgo e 

Quinta do Sumidouro. 
 

EMENDAS ADITIVAS 195 A 202, 204 A 211, 213 A 217 DA COMISSÃO DE FINANÇAS 
PÚBLICAS: 

195. Implementar/criar parques ambientais que ofereçam oportunidade para toda a 
família (inclusive deficientes, idosos e crianças), com banheiro e segurança;  
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196. construir parques lineares / ciliares ao redor dos cursos d’água; regeneração e 
renaturalização de rios, lagos, nascentes de água; 

197. promover melhorias no saneamento básico: ampliação do tratamento de esgoto e 
água tratada; ampliação da rede para captação de água de chuva;  

198. criar mecanismos de incentivo à utilização de energia limpa (solar, eólica, biogás) e à 
individualização das fontes de energia;. 

199. criar jardins de chuva (jardins filtrantes). 
200. implementar alternativas ecológicas e sustentáveis para o transporte urbano. 
201. criar modelos de gestão de resíduos com a implementação do lixo zero/aterro 

sanitário zero; realizar compostagem de resíduos orgânicos em áreas verdes da 
cidade e hortas comunitárias; criar programa para o plantio de árvores na cidade, 
coibir a derrubada e podas inadequadas; criar programa para a limpeza das podas e 
folhas de forma que sejam utilizadas na compostagem e adubo orgânico nas hortas 
comunitárias; criar um viveiro de mudas; incentivar a criação de hortas 
comunitárias; e implementar cursos e oficinas de compostagem, preparo de adubos 
orgânicos, agroflorestas e agricultura sintrópica nas escolas e hortas comunitárias;  

202. criar brigada de incêndio no Município;   
204. implementar o sistema de cabeamento elétrico subterrâneo;   
205. criar programas para educar e conscientizar a população, em especial os prestadores 

de serviços do município que executam tarefas como limpeza urbana, obras, 
saneamento básico, fossa séptica, em relação às normas ambientais, de segurança e 
qualidade (ISO’s);  

206. criar mecanismos para proteger a fauna local em parques, rodovias e estradas;  
207. criar normas para a colocação de lixo nas calçadas, estabelecendo dia e horário e 

fixando multas para o descumprimento;  
208. proibir o uso de embalagens plásticas de um único uso na indústria e comércio do 

Município;  
209. criar mecanismos para o monitoramento e controle da poluição do ar no município, 

com fiscalização periódica de veículos e estabelecimentos industriais/comerciais.  
210. criar mecanismos para o monitoramento e controle eficaz  da poluição sonora na 

cidade; 
211. criar programa de incentivo à coleta seletiva de lixo na cidade: incluindo a proibição 

do uso de plásticos descartáveis; retirada dos containers públicos de lixo misturado; 
definição de dia e horários específicos para a coleta; estabelecimento de regras para 
que cada imóvel tenha os seus próprios recipientes de descarte do lixo de forma 
separada de acordo com o tipo: orgânicos compostáveis, recicláveis, perigoso, 
oleoso, e rejeitos em geral como resíduos de obras, móveis usados e outros; 

213. incluir no Plano Diretor a implantação de ciclovias nos principais acessos para o 
centro; fiscalizar/educar/gerir, em parceria com a secretária de obras,  a destinação 
correta dos entulhos, evitando disposição nas vias públicas e lotes vagos; colocar em 
execução a nova lei do PNRS; implementar  o programa de revitalização da Lagoa de 
Santo Antônio, tendo como receita recursos da ARSAE, incluindo o programa no PPA 
2022; 

214. implantar mecanismos de interlocução com as outras secretarias e organizações 
civis locais para promover ações integradas de forma que todos possam dar a devida 
contribuição, de acordo com as suas expertises; e manter e ampliar convênio com a 
RECOA ou ONG LAGOA VIVA para implantar a coleta seletiva na Secretaria e 
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ESCOLAS, tendo início nas escolas municipais, que apresentam os Muros Inteligentes 
instalados, assim como na SME. 

215. promover ações com as outras secretarias e organizações civis locais; desenvolver 
programa com o objetivo de impedir o excesso de cães abandonados nas ruas; 
retomar o recolhimento de cães soropositivos para leishmaniose e a realização de 
exames, através de parcerias 

216. construir rede de esgotamento pluvial na Rua Andrade Pinto; viabilizar, junto à 
TRANSPL a instalação de placas de sinalização de trânsito nas ruas: Maurício de 
Azevedo, Walter de Oliveira e Andrade Pinto e cruzamentos, transito intenso, por 
serem vias de acesso para os bairros adjacentes; implantar bocas de lobo na 
Andrade Pinto e ruas acima dela, devido ao grande volume de água fluvial; e 
implementar melhorias de segurança aos moradores da Vila Aparecida em relação 
ao acesso à rede ferroviária; incluindo a cobrança junto à VLI a melhoria do muro de 
isolamento; 

217. implantar coleta seletiva nos prédios públicos, através de convênio. Dando 
prioridade para os locais onde já existem os Muros Inteligentes; implementar a 
instalação de mais Muros Inteligentes no município, através de parceria com a 
RECOA e outros, ampliando assim, a coleta seletiva no município; desenvolver 
projetos de melhoria e treinamento dos associados da ASCAPEL e outras entidades 
ligadas à coleta seletiva, através de parcerias; firmar parcerias entre secretarias e 
setores privados e civis para desenvolver e implementar o Programa de revitalização 
da Lagoa de Santo Antônio; fiscalizar desrespeito à lei de disposição de restos de 
construção, em parceria com outras secretarias e legislativo (multar para gerar 
receita e forçosamente “educar”); celebrar convênios com entidades privadas ou 
parcerias público privadas para a destinação de recursos nas ações de revitalização 
da lagoa de Santo Antônio: Incluir incentivos fiscais com benefício ambiental, de 
preferência de tributação negativa; implementar a instalação de PONTOS DE 
ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS (MUROS INTELIGENTES), no 
restante das escolas públicas do município, através de parcerias e estimulo do 
trabalho em rede. 

 

EMENDA ADITIVA 219 DO VEREADOR GUILHERME DE LIMA BRAGA: 
219. Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – no município 

de Pedro Leopoldo. 
 

EMENDA ADITIVA 227 DO VEREADOR RAFAEL VIEIRA FARIA APRESENTADA NO PARECER DA 
COMISSÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, ATENDENDO O VEREADOR: 

227. fornecer absorvente íntimo às mulheres em situação de vulnerabilidade. 
 

 5.3) VOTAÇÃO DE INDICAÇÃO DE MOÇÃO DE PARABÉNS:  
  INDICAÇÃO Nº 529/2021 – Indica conceder Moção de Parabéns aos jovens ganhadores do 

concurso de Redação da Escola Estadual Imaculada Conceição: Larissa Silva Marques; 
Lidyanne Maria Reis Marques; Simara Souza Santos e Natan Vitor Machado. 

  Autoria: Matheus Utsch de Oliveira 
  VOTAÇÃO NOMINAL – QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA – TURNO ÚNICO   
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  INDICAÇÃO Nº 534/2021 - Indica conceder Moção de Parabéns ao jovem atleta 
pedroleopoldense Felipe Alcântara Coimbra, (Felipe Canelinha) de 17 anos, que vem se 
destacando na categoria Moutain Bike. 

 Autoria: Frederico Henrique Cota alves 
 VOTAÇÃO NOMINAL - QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA - TURNO ÚNICO 
 

 INDICAÇÃO Nº 544/2021 – Indica conceder Moção de Parabéns ao Médico Pneumologista –  
Dr. Samuel Ryan Duarte Jorge, pelo excelente trabalho e cuidado com a população frente a 
pandemia do Covid-19. 

          Autoria : Guilherme de Lima Braga   
 VOTAÇÃO NOMINAL -  QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA - TURNO ÚNICO 

 

5.4)  VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS: 
          REQUERIMENTO Nº 90/2021 – Requer saber sobre a falta de materiais como, papel 

higiênico, papel toalha e descartáveis nos postos de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do 
Município. 

  Autoria: Matheus Utsch de Oliveira 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA, QUÓRUM MAIORIA SIMPLES, TURNO ÚNICO 

 

 REQUERIMENTO Nº 91/2021 – Requer os seguintes documentos em relação a transição de 
governo do Executivo Municipal: dinheiro em caixa no dia 31/12/2020 (gestão anterior); todos 
os fundos e contas e convênios; restos a pagar do governo anterior (2017-2020); o que foi 
pago com os restos a pagar, já na nova gestão (2021-2024); o que não foi pago, ou foi deixado 
como dívida sem cobertura na lista dos restos a pagar. 

  Autoria:  Frederico Henrique Cota Alves 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA - QUÓRUM MAIORIA SIMPLES -  TURNO ÚNICO 

 

 REQUERIMENTO Nº 92/2021 – Requer o planejamento da contraprestação dos serviços 
hospitalares que a Prefeitura Municipal demandará à maternidade para destinação das 
emendas parlamentares enviadas para aquela instituição. 

  Autoria: Matheus Utsch de Oliveira 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA - QUÓRUM MAIORIA SIMPLES - TURNO ÚNICO 

 

 REQUERIMENTO Nº 93/2021  - Requer as seguintes informações sobre o contrato 46/2019 – 
com a Vina Equipamentos e Construções LTDA -  quantas equipes estão ativas e quais são. 

  Autoria:  Warlen Alves da Silva 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA - QUÓRUM MAIORIA SIMPLES - TURNO ÚNICO 

 

 REQUERIMENTO Nº 94/2021 - Requer a implementação da Lei nº 3297/2012 que criou o 
Conselho Municipal da Mulher. 

  Autoria: Cynthia Salomão Bastos Faria 
VOTAÇÃO SIMBÓLICA -  QUÓRUM MAIORIA SIMPLES - TURNO ÚNICO 

 

5.5)   APRESENTAÇÃO DE  PROJETOS E EMENDA:  
 PROJETO DE LEI Nº  38/2021 – “Altera a Lei Municipal nº 3.377, de 03 de julho de 2014, a 

qual dispõe sobre os Honorários Advocatícios de Sucumbência auferidos nas causas 
defendidas pelos Procuradores Municipais e dá outras providências”. 

 Autoria: Prefeita 
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 PROJETO DE LEI Nº  39/2021 – “Institui o Programa de Incentivo a Instalação de Indústrias e 
Empresas na Zona de Atividades Econômicas do Município de Pedro Leopoldo”. 

 Autoria: Prefeita 
 
 PROJETO DE LEI Nº  40/2021 – “Altera a Lei Municipal nº. 2.853, de 01 de janeiro de 2006, 

alterada pela Lei Municipal nº 3.570, de 03 de abril de 2.020”. 
 Autoria: Prefeita 
 
 PROJETO DE LEI Nº  41/2021 – “Altera a Lei Municipal nº 2.809, de 06 de setembro de 2005, a 

qual autoriza o Poder Executivo a celebrar acordos judiciais e dá outras providênias”. 
 Autoria: Prefeita 
 
  EMENDA ADITIVA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 29/2021 QUE – “ Revoga a Lei Municipal nº 

3.499, de 06 de agosto de 2018. – “acrescenta artigo 2º ao Projeto de Lei nº 29/2021 
renumerando-se o subsequente.”  

 Autoria da Emenda: Mesa Diretora 
 Autoria do Projeto: Prefeita 
 Lei nº 3.499/2018 - Dispõe sobre a Organização do sistema Municipal de Proteção e Defesa 

do Consumidor – SMDC, cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor  - Procon, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e o Fundo 
Municipal de Proteção do Defesa do Consumidor  - FMDC e dá outras providências 

 Autoria do Projeto: Prefeita 
 
5.6) APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTOS: 
 REQUERIMENTO Nº 100/2021 -  Requer o documento Controle Orçamentário da Despesa 

dos meses de Janeiro a Agosto de 2021 e saber por quais motivos não está no portal de 
transparência. 

 Autoria: Matheus Utsch de Oliveira 
  

 REQUERIMENTO Nº 101/2021 - Requer as seguintes informações sobre os times amadores de 
futebol: quais são os times de futebol amadores de Pedro Leopoldo que estão na dívida Ativa 
do IPTU; quantos e quais times tiveram lançamentos retroativos de IPTU. 

 Autoria: Eldir José Batista (Baixinho da Garagem) 
  

 5. 7)  APRESENTAÇÃO DE INDICAÇÃO DE MOÇÃO DE PARABÉNS: 
INDICAÇÃO Nº  578/2021 - Indica conceder Moção de Parabéns aos Funcionários da Defesa 
Civil de Pedro Leopoldo, pelos relevantes trabalhos prestados no Município. Integrantes: 
Pâmella Gabriela dos Santos Vieira, Deivid Adriano Nascimento, Geifferson Michel Barbosa, 
Janaina Pereira Hoffman, Leandro Fidélis Reis . 
Autoria:  Warlen da Silva Alves 

 

5.8) APRECIAÇÃO DAS INDICAÇÕES: 
INDICAÇÃO Nº 571/2021 – Indica inserir na Rede Municipal de Educação o diário eletrônico. 
Autoria: Frederico Henrique Cota Alves ( Fred Piau) 
 

INDICAÇÃO Nº 572/2021 – Indica a duplicação do número de vagas de estacionamento 
reservadas para deficientes e idosos, no centro da cidade, principalmente nas portas de 
bancos e de supermercados. 
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Autoria: Frederico Henrique Cota Alves ( Fred Piau) 
 

INDICAÇÃO Nº 573/2021 – Indica instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão da 
Estrada José Leandro Ribeiro. 
Autoria:  Frederico Henrique Cota Alves ( Fred Piau) 
 

INDICAÇÃO Nº 574/2021 – Indica a Instalação de Academia ao ar Livre, Àrea de Lazer e a 
revitalização em torno da Vila Aparecida. 

                     Autoria: Guilherme de Lima Braga (Guilherme do Doce) 
 

INDICAÇÃO Nº 575/2021 – Indica a Instalação de catracas para controle dos banheiros do 
terminal rodoviário. 
Autoria: Guilherme de Lima Braga (Guilherme do Doce) 
 

INDICAÇÃO Nº 576/2021 –  Indica a instalação de academia ao ar livre no cruzamento entre 
as Ruas Joaquim Marcelino, Jacarandá e Herculano Soares, no Distrito de Fidalgo. 
Autoria:  Cynthia Salomão Bastos Faria 
 

INDICAÇÃO Nº 577/2021 - Indica que seja realizado um estudo para o aumento dos 
itinenários das linhas de ônibus municipais, devido à volta progressiva da população às suas 
atividades trabalhistas. 
Autoria:  Warlen da Silva Alves 
 

INDICAÇÃO Nº 579/2021 – Indica que sejam feitas as seguintes obras com os 5 milhões da 
PEC 68/2021 ( Indenização da VALE): Termino das adaptações do Centro Integrado de 
Atenção à Saúde Dr. João Moreira Indiano Júnior;  construção dos campos do vestiário do 
Ceppel e pista de Atletismo; criação do Hospital Municipal Veterinário ou Clínica Veterinária 
Municipal; Pavimentação das ruas Pedro Antônio Pereira ( Centro), Geraldo Anjos Camelo 
(Coqueirinho), Daniel Moreira de Souza (Marieta Batista de Sales); construção do bosque, no 
espaço vago ao lado da quadra na Praça da Estação; obras de drenagem e rede pluvial na 
Avenida Rômulo Joviano, próximo ao Parque de Exposição. 
Autoria:  Frederico Henrique Cota Alves ( Fred Piau) 
 

INDICAÇÃO Nº 580/2021 – Indica a extensão de rede de energia elétrica e implantação de 
postes de luz na Rua Tiradentes, lote 36, no Bairro Parque dos Bandeirantes. 
Autoria: Guilherme de Lima Braga (Guilherme do Doce) 
 

INDICAÇÃO Nº 581/2021 – Indica a revitalização e manutenção do terminal rodoviário do 
Município. 
Autoria: Guilherme de Lima Braga (Guilherme do Doce) 
 
INDICAÇÃO Nº 582/2021 – Indica a colocação de braços e lâmpadas em três postes na Rua 
Joaquim Marcelino, abaixo do número 304, indica, ainda, braço e lâmpada na Raimunda 
Rafael dos Anjos, antiga rua do cerrado, acima do número 893, troca de lâmpadas 
queimadas em dois postes da mesma rua, a partir do número 82. 
Autoria:  Cynthia Salomão Bastos Faria 
 

INDICAÇÃO Nº 583/2021 – Indica a pavimentação asfáltica no final da Rua Sebastião Ribeiro 
Ferreira, Distrito de  Lagoa de Santo Antônio, neste Município. 
Autoria:  Warlen da Silva Alves 
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INDICAÇÃO Nº 584/2021 -  Indica a possibilidade de acrescentar no itinerário da linha de 
ônibus para Lagoa de Santo Antônio, a Rua Alzira Cruz Ribeiro, no Bairro Lagoa de Santo 
Antônio, neste município. 
Autoria:  Warlen da Silva Alves 

 

INDICAÇÃO Nº 585/2021  – Indica a construção de um quebra-molas na Rua José Elias da 
Costa, próximo ao número 645,  no Bairro Mirante. 
Autoria: Rafael Vieira Faria 
 

INDICAÇÃO Nº 586/2021  - Indica a extensão de rede de energia elétrica e instalação de 
postes de luz na Rua A, próximo ao número 48, localizado no Bairro Mirante. 
Autoria:  Guilherme de Lima Braga (Guilherme do Doce) 
 

INDICAÇÃO Nº 587/2021  - Indica a construção de um poço artesiano, próximo ao campo do 
CEPPEL, com a finalidade de regar e cuidar melhor do campo. 
Autoria:  Frederico Henrique Cota Alves ( Fred Piau) 
 

5.8)         APRECIAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO:  
REPRESENTAÇÃO Nº  03/2021 – Solicita encaminhar representação à ARSAE/MG (Agência 
Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, pedindo  
análise quanto à especificação da nova política tarifária referente aos serviços de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Será cobrado algum valor dos 
usuários que não possuem serviço de coleta e/ou tratamento?  
Autoria:  Cynthia Salomão Bastos Faria 
 

6)  SORTEIO DO OUVIDOR E REPRESENTANTE DO LEGISLATIVO NAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 
DURANTE A SEMANA. 

 
 

Pedro Leopoldo, 05 de agosto de 2021. 
 
 

Eldir José Batista (Baixinho da Garagem) 
Presidente 
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