
21ª Reunião Ordinária 2022 
21 de Junho de 2022, ás 9h30min. 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 
________________________________________________________________________ 

1ª Parte – Expediente – Verificação do Quórum; - Leitura da Ata da 20ª Reunião Ordinária de 2022; - 
Leitura das Correspondências recebidas; - Leitura dos Pareceres, se houver; - Leitura das Proposições que 
deram entrada; Composição de Comissão Especial para análise das Mensagens de Veto nºs 029, 030, 031 
e 032/2022; - Leitura e Votação das Indicações, Requerimentos e Moções; - 1ª Discussão e Votação: 
Projetos de Lei nºs: 109 e 110/2022 e Projeto de Resolução nº 030/2022; - 2ª Discussão e Votação: Projetos 
de Lei nºs: 105/2022; - Discussão e Votação Nominal em Turno Único: Mensagem de Veto nºs: 027/2022. 

2ª parte – Ordem do Dia 

5.1- INDICAÇÕES - 
 
810. De autoria do vereador Nandinho– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao(s) 
órgão(s) competente(s) viabilizando a revitalização da Praça da Savassi, no bairro 
Palmital. 
 
832. De autoria do vereador Nandinho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto 
ao(s) órgão(s) competente(s),viabilizando a possibilidade de implantação de sentido 
único de tráfego na Rua Mariana Paiva Branco, entre Rua João Luiz dos Santos e Av. 
Yolanda Teixeira da Costa, no bairro Palmital. 
 
835. De autoria do vereador Nandinho–Indica ao Sr.Prefeito, que interceda junto ao(s) 
órgão(s) competente(s), viabilizando a instalação de academia ao ar livre na Av. 8 (oito), 
em frente ao número 1808A, ao lado da quadra do setor 6, no bairro Palmital. 

 

838. De autoria do vereador Paulo Pretão – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a reforma do vestiário do Campo do 
Grêmio FC localizado na Av. Eng. Gabrich, nº 1983, no bairro Córrego das Calçadas. 
 

839. De autoria do vereador Glayson Johnny – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando o recapeamento asfáltico em toda 
extensão da Rua LZ, no bairro Frimisa (Carreira Comprida). 
 

840. De autoria do vereador Glayson Johnny – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando o recapeamento asfáltico em toda 
extensão da Rua MZ, no bairro Frimisa (Carreira Comprida). 
 

841. De autoria do vereador Ilacir Bicalho–Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto 
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando o recapeamento da Rua Ana Batista da 
Cruz, no bairro Cristina C. 
 

842. De autoria do vereador Paulo Pretão – Indica ao Sr. Prefeito que interceda junto 
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a implantação de uma academia ao ar livre 
no Campo do Grêmio FC localizado na Av. Eng. Gabrich, 1983, no bairro Córrego das 
Calçadas. 
 

843. De autoria do vereador Cristiano Matos – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando estudos técnicos para a implantação de 
faixas elevadas de pedestres na Alameda Ibirapuera, em frente ao novo posto de 
Saúde Jabaquara que está sendo construído ao lado da Quadra do Cristal, no bairro 
Asteca. 
 



844. De autoria do vereador Ilacir Bicalho– Indica ao Sr. Prefeito,que interceda junto 
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando o recapeamento asfáltico da Rua Rubens 
Soares Viana, no bairro Cristina C. 
 

845. De autoria do vereador Wander Carvalho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando estudos e posterior implantação para 
tornar a Rua Benedito Freire da Paz (onde estão localizados o SESI/SENAI, E.E 
Geraldo Teixeira da Costa e E.E Domingos Ornelas) em via de mão única, localizada 
no bairro Boa Esperança. 
 

846. De autoria do vereador Henry Santos – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s)órgão(s) competente(s) viabilizando a construção de uma praça no terreno 
localizado na Rua Camomila, em frente ao n°144, no bairro Duquesa. 

 

847. De autoria do vereador Wander Carvalho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s),viabilizando a operação tapa buraco para a Rua 
Benedito Freire da Paz, no bairro Boa Esperança. 
 

848. De autoria do vereador Du do Salão – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto 
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a pavimentação asfáltica em toda extensão 
da Rua Nigéria, no bairro Baronesa. 
 

849. De autoria do vereador Henry Santos– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a pavimentação asfáltica na Rua São 
Paulo do n°38 até o final da rua, no bairro São Benedito. 
 

850. De autoria do vereador Ivo Melo– Indica ao Sr.Prefeito, que interceda junto ao(s) 
órgão(s) competente(s), viabilizando a implantação de faixa de pedestre na Av. 
Joaquim Lourenço de Oliveira, em frente ao nº 618, no bairro Conjunto Cristina (São 
Benedito). 
 

851. De autoria do vereador Ivo Melo– Indica ao Sr.Prefeito, que interceda junto 
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando o recapeamento asfáltico em toda a extensão 
da Rua Ipatinga, tendo com referência Maria Laranjeira, no bairro São João Batista. 
 

852. De autoria do vereador Lelei do Salão– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando o serviço de extensão de rede elétrica 
em toda extensão na RuaTabelião José de Lima Reis (Antiga Rua Vinte e Dois), 
próximo ao Motel Sereno, no bairro Novo Centro. 
 

853. De autoria do vereador Lelei do Salão – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s)órgão(s) competente(s), viabilizando a pavimentação asfáltica em toda sua 
extensão na Rua Pontal, no bairro Nova Conquista. 
 

854. De autoria do vereador Lelei do Salão – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a modernização da iluminação (troca 
de lâmpada amarela para led) do Campo do Nacional situado na Av. Yolanda Teixeira 
da Costa, n° 790, em frente ao tiro certo, no bairro Cristina B. 
 

855. De autoria do vereador Ilacir Bicalho– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto 
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a implantação de iluminação de LED no 
Campo XVI (16) de Março, no bairro Nova Conquista/Palmital. 
 

856. De autoria do vereador Cristiano Matos –Indica ao Sr.Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a pavimentação asfáltico da Rua 



Doutor Eustáquio Peixoto com início próximo ao nº08 até o nº 303, esquina com Rua 
Professor Mário Pires, no bairro Asteca. 
 

857. De autoria do vereador Waguinho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto 
ao(s) órgão(s) competente(s),viabilizando a reforma nos equipamentos da academia ao 
ar livre na Praça Dimas Soares localizada ente Av. Joaquim Rodrigues da Rocha e Av. 
Yolanda Teixeira da Costa, em frente ao Centro de Convivência da Melhor Idade, 
no bairro Conjunto Cristina B. 
 

858. De autoria do vereador Waguinho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto 
ao(s)órgão(s) competente(s), viabilizando a reforma nos equipamentos da academia ao 
ar livre na Praça da Juventude, localizada no bairro Conjunto Cristina A. 
 

859. De autoria do vereador Waguinho - Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto 
ao(s)órgão(s) competentes(s), viabilizando a construção de uma escola Municipal no 
bairro Liberdade. 
 

860. De autoria do vereador Paulo Cabeção -   Indica ao Sr. Prefeito, que 
interceda junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a celebração de convênio de 
cooperação técnica entre Governo de Minas x Prefeitura Municipal de Santa Luzia, para 
implantação de políticas públicas voltadas para a intermediação de mão de obra, 
intermediação de trabalhadores autônomos, qualificação profissional presencial e a 
distância e Economia Solidária através do Sistema Nacional de Emprego – Sine. 
 

861. De autoria do vereador Junin do Lau – Indica ao Sr. Prefeito que interceda junto 
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a extensão de rede elétrica na Rua Imperatriz 
Dona Amélia, no bairro Chácaras Del Rey. 
 

862. De autoria do vereador Wander Carvalho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgãos competente(s) viabilizando a pavimentação asfáltica para a Rua 
Amélia de Almeida Gabrich, no bairro Nossa Senhora das Graças. 
 

863. De autoria do vereador Glayson Johnny – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a inclusão do bairro Luxemburgo no 
Projeto Piloto de Modernização e Manutenção Luminotécnico. 
 

864. De autoria do vereador Lelei da Autoescola–Indica ao Sr.Prefeito, que 
interceda junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando que se estude políticas 
públicas e planos de incentivo de respeito e manutenção dos valores e práticas 
culturais da comunidade quilombola de Pinhões, cumprindo o artigo 5º da Convenção 
n° 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. 
 

865. De autoria do vereador Paulo Pretão – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a revitalização da área externa do 
Campo do Grêmio FC localizado na Av. Eng. Gabrich, nº 1983, no bairro Córrego das 
Calçadas. 
 

866. De autoria do vereador Lelei da Autoescola– Indica ao Sr. Prefeito que 
interceda junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a implantação de redutor de 
velocidade próximos ao UBS Bonanza, localizado na Estrada do Bananal, nº 1208, no 
bairro Bonanza. 
 

867. De autoria do vereador Paulo Cabeção– Indica ao Sr.Prefeito que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a implantação no município de 
Programa de Cooperação Municipal com o Ministério Público de Minas Gerais na 



identificação de projetos de interesse público, tais como o Programa de Proteção e 
Defesa do Consumidor- Procon. 
 

868. De autoria do vereador Lelei da Autoescola – Indica ao Sr. Prefeito, que 
interceda junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a implantação de uma 
sinalização horizontal de vertical na Av. Gerson Batista dos Santos, nº 36, no bairro 
Kennedy. 
 

869. De autoria do vereador Cristiano Matos– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s)órgão(s) competente(s) viabilizando um estudo técnico para a instalação de 
um sistema inteligente de chamadas dos pacientes no Sistema de Saúde Municipal. 
 

870. De autoria do vereador Henry Santos – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgãos competente(s) viabilizando a implantação de uma passagem elevada 
para pedestres na Rua Ceará, n°21, próximo ao portão de saída da Escola Municipal 
Dulce Viana de Assis Moreira, no bairro Bonanza. 
 

871. De autoria do vereador Du do Salão – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto 
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a construção de passeio com bloquetes 
intertravados na Alameda Ibirapuera, entre as Ruas Francisco Alves e Alvorada, 
(próximo ao entorno do Campo do Cristal, abrangendo a UBS do bairro Asteca e a 
Quadra do Cristal), no bairro Asteca. 

 

872. De autoria do vereador Junin do Lau – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a revitalização/reforma da Praça 
situada entre a Rua Maringá e Av. Senhor do Bonfim, no bairro São Benedito. 
 

873. De autoria do vereador Junin do Lau – Indica ao Sr. Prefeito que interceda junto 
ao(s)órgão(s) competente(s) viabilizando a realização de um Plano de Ação com 
critérios e diretrizes para a identificação, indicação de necessidade e a supressão ou 
poda de árvores que apresentem riscos de queda ou riscos à rede elétrica, no bairro 
São Benedito. 
 

874. De autoria da vereadora Luíza do Hospital–Indica ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a possibilidade de realizar um mutirão 
de exames e cirurgias (ultrassom ginecológica, ultrassom de mama, mamografia, 
prevenção) todos voltados a saúde da mulher. 

 
5.2- REQUERIMENTOS - 
 
 
065. De autoria do vereador Paulo Cabeção – Requer ao Sr. Prefeito informações acerca da 
Lei n.º. 3112, de 13 de junho de 2010, que “Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de 
Defesa do Consumidor – SMDC e institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor – Procon Municipal, o Conselho Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor – 
CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, e dá 
outras providências.” 
1. Existe uma data estabelecida para inicio da implantação das politicas públicas municipais 
criadas a partir da sanção da Lei .º. n.º. 3112, de 13 de junho de 2010? 
2. Existe no município de Santa Luzia algum orgão municipal, e ou estadual, responsável pela 
orientação, proteção e defesa do consumidor? 
3. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor está ativo? 
4. Existe no município ações no município de Santa Luzia destinadas a fiscalizar o cumprimento 
ds normas de defesa do consumidor referentes a produtos e serviços? 



 
5. Existe alguma provisão de saldo no Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, e 
ou previsão de recursos destinadas ao custeio do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor? 
 
Pede-se, ainda, que as respostas a esses questionamentos venham 
acompanhadas de documentação que comprove sua veracidade. 

 
 

066. De autoria da vereadora Luíza do Hospital – Requer ao Sr. Prefeito as seguintes 
informações sobre a Pista de Skate Juventude Street Park, que mesmo após a interdição para 
manutenção do problemas apresentados após a inauguração, continua apresentando buracos, 
paredes descascando, paredes ocas, rachaduras no chão, rampas já danificadas e vários 
problemas na estrutura. Diante disso, questionamos: 

1- A pista será interditada novamente para manutenção dos problemas 
apresentados?  
2 – A empresa responsável pelos reparos já foi notificada? 
3- Já foi realizado um estudo sobre a segurança do local, considerando que várias crianças 
utilizam o local diariamente? 
 

 
067. De autoria da vereadora Luíza do Hospital – Requer ao Sr. Prefeito as seguintes 
informações sobre as cirurgias plásticas reparadoras da mama no município: 

1- Qual o número de cirurgias plásticas reparadoras da mama foram realizadas de 2015 até 
a presente data. 
2- Qual o número de pacientes no município estão aguardando pela cirurgia? 

3 - Por qual motivo os pacientes que já possuíam a AIH (Autorização de Internação 
Hospitalar), estão sendo submetidos a uma nova avaliação? 
 

 

5.3- MOÇÕES - 
 
026. De autoria do Vereador Ivo Melo - Diante do Reconhecimento dos méritos conferidos, 
após ouvir o Plenário desta casa, sirvo-me deste para apresentar tal honraria ao Sr. Washington 
Luis Pereira Soares. Nascido em 05 de Maio de 1981, iniciou sua carreira na polícia Militar no 
ano de 2011, no dia 31 de janeiro no estado de Minas Gerais, desde de que formou na Academia 
de Polícia Militar é lotado na 71ª Cia do 35º Batalhão da Polícia Militar. Trabalhou durante 2 anos 
na “Moto Patrulha” e hoje pertence à base Comunitária Móvel. Já participou de diversas 
ocorrências de alta complexidade e destaque na cidade de Santa Luzia/MG, dentre elas 
ocorrências de assaltos, homicídios, tráfico de drogas, apreensão de drogas, armas e prisão de 
foragido da justiça. O Sr. Washington Luis contribui efetivamente para a segurança do nosso 
amado município. 

__________________________________________________________________ 

PROJETOS PARA APRECIAÇÃO 

__________________________________________________________________ 

 
6. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 109/2022, que Dá nome ao 
logradouro público de “Rua Carlos Alberto Vieira”, ao logradouro conhecida 
como Rua Dezoito (18), no Bairro Castanheira. De autoria do Vereador Nandinho. 
 
Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______. 
 
 



6.1. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 110/2022, que Declara a Semana 
Santa da cidade de Santa Luzia e toda sua programação festiva como parte do 
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do povo luziense. De autoria do 
Vereador Paulo Cabeção. 
 
Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______. 
 

 
6.2. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Resolução nº 030/2022, que Adequa e 
fixa o subsídio dos vereadores do Município de Santa Luzia/MG. De autoria da 
Mesa Diretora. 
 
Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______. 
 
 

6.3. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 105/2022, que Institui o programa 
„Mulher Viva‟, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. De autoria do Vereador Henry Santos. 
 
Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______. 
 
6.4. Mensagem de Veto nº 027/2022 que Veta Parcial à Proposição de Lei nº 
078/2022, que Institui o sistema “A mulher na política”, dispondo sobre medidas 
de incentivo à participação da mulher na atividade política e dá outras 
providências.  
 
Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______. 
 
 

3ª parte – Ordem do Dia________________________________________ 

- Reunião Ordinária dia 28 de JUNHO de 2022 às 9h30min. 


