
24ª Reunião Ordinária 2022
09 de Agosto de 2022, ás 9h30min.

PAUTA DA ORDEM DO DIA
________________________________________________________________________

1ª Parte – Expediente – Verificação do Quórum; - Leitura da Ata da 23ª Reunião Ordinária de 2022; - Leitura
das Correspondências recebidas; - Leitura dos Pareceres, se houver; - Leitura das Proposições que deram
entrada; Uso da Tribuna: 1- Dra. Sirlene Nunes (Tema: Apresentação do trabalho desenvolvido na Comissão
Contra a Violência Doméstica da OAB Santa Luzia-MG, bem como a comemoração do mês de Agosto Lilás); -
Leitura e Votação das Indicações,  Requerimentos e Moções;  -  1ª  Discussão e Votação:  126,  127,  129,  e
136/2022; - 2ª Discussão e Votação: Projetos de Lei nºs 103, 107, 108, 111, 114, e 135/2022; - Discussão e
Votação em Turno Único: Anteprojetos de Lei nºs 038, e 039/2022, - Discussão e Votação Nominal em Turno
Único: Mensagem de Veto nºs: 031/2022.
2ª parte – Ordem do Dia

5.1- INDICAÇÕES -

952. De autoria do vereador Junin do Lau–Indica ao Sr. Prefeito que interceda junto ao(s)
órgão(s) competente(s) viabilizando o alargamento ou a duplicação da Avenida Senhor do
Bonfim, no perímetro entre a Praça Catumbi e Rua Araguacema, no bairro São Benedito.

953. De autoria do vereador Junin do Lau– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao(s)
órgão(s)  competente(s)  viabilizando  a  implantação  e  abertura  de  uma  Central  de
Atendimento dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal no bairro São Benedito.

954. De autoria do vereador Glayson Johnny – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s),viabilizando a supressão de árvore localizada no passeio da
Avenida VII  (Sete),  em frente ao número 325,  esquina com Rua XZ,  no bairro  Frimisa
(Carreira Comprida).

955. De autoria do vereador Glayson Johnny–Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a instalação de rede de esgoto na Rua Benedito
Salustiano Ferreira, "Ponte Pequena", no bairro Frimisa (Carreira Comprida).

956. De autoria do vereador Wander Carvalho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s),  viabilizando um estudo e posterior implantação para
tornar em mão única a Rua Irmã Inês, no bairro Conjunto Cristina.

957.De autoria do vereador Glayson Johnny – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s)órgão(s) competente(s), viabilizando a instalação de rede pluvial na Avenida VIII (Oito)
esquina com a Rua EX, no bairro Frimisa (Carreira Comprida).

959. 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 extensão Rua
José Geraldo da Costa (antiga Rua 5), no bairro Nova Conquista. 

960. 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 extensão do
Beco Safí Safári, no bairro Nova Conquista. 

961. 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 Maria Adélia
Gonçalves, no bairro Nossa Senhora das Graças. 



962. De autoria do vereador Henry Santos– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando o recapeamento asfáltico por toda extensão da
Rua Argentina, no bairro Industrial Americano. 

963. De autoria do vereador Du do Salão – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s)  órgão(s)  competente(s),  viabilizando a implantação de sinalização de trânsito  nos
sentidos vertical e horizontal em toda a extensão da Rua Ary Barroso, no bairro Londrina.

964. De autoria do vereador Du do Salão –  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando  a  implantação  de  sinalização  de  trânsito  nos
sentidos vertical e horizontal nos cruzamentos das Ruas Cassimiro de Abreu com Rua Ary
Barroso, no bairro Londrina.

965.De autoria do vereador Du do Salão– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao(s)
órgão(s) competente(s),viabilizando a implantação de sinalização de trânsito nos sentidos
vertical e horizontal em toda a extensão da Rua Noel Rosa com Rua Ary Barroso, no bairro
Londrina.

966. De autoria do vereador Paulo Cabeção – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
aos organizadores do 18º.  Festival Internacional de Corais, inclua o município de Santa
Luzia em sua agenda de apresentações a se realizarem entre os meses de setembro a
dezembro de 2022. 

967. De autoria do vereador Paulo Cabeção– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a criação uma Agência Reguladora Municipal,
com a finalidade de regular e fiscalizar os serviços de abastecimento de água, saneamento
básico, energia elétrica e telefonia, no município de Santa Luzia. 

968. De autoria do vereador Paulo Cabeção– Indica ao Sr. Prefeito,que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a realização de manutenção do alambrado do
campo do Bom Destino, localizado nas proximidades da Estrada Teófilo Otoni, e Rua dos
Ipês Amarelos, no bairro Bom Destino. 

969. 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 extensão da
Rua Vinte, no bairro  de Nova Conquista.

970. 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
lâmpadas de Led em toda a extensão da Avenida Euclides da Cunha, no bairro Londrina.

971. De autoria do vereador Cristiano Matos – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a implantação de redutores de velocidade, (radar
ou quebra-molas), na Rua Cristal, em toda a sua extensão, no bairro Asteca.

972. De autoria do vereador Lelei da Autoescola – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a construção de banheiros comunitários na
praça Luiz Carvalho Sena, no bairro Bom Jesus.

973. 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
lâmpadas de Led no beco da Praça da Bíblia localizado na Alameda Ibirapuera, próximo ao
número 147 ao lado da Escola Estadual Afonsino Altivo Diniz, no bairro Asteca.



974. De autoria do vereador Ivo Melo – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao(s)
órgão(s) competente(s),viabilizando a instalação de bancos e mesas públicas, na praça Luiz
Ferreira  Pimentel,  conhecida  como  Praça  da  Pedra  Bonita,  na  Av.  Brasília,  no  bairro
Duquesa I.

975. De autoria do vereador Paulo Pretão –  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando, em caráter de urgência, recapeamento  asfáltico
em toda a extensão da Rua Oliver Teixeira, no bairro Cristina. 

976. De autoria do vereador Wander Carvalho - Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competentes(s), viabilizando a pavimentação de blocos intertravados para o
beco  que  se  inicia  na  Rua  Paracatu  até  a  Avenida  Senhor  do  Bonfim,  no  bairro  São
Benedito.

977. De autoria do vereador Paulo Pretão -  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando, em caráter de urgência, a implantação de placa
de proibido jogar entulho na Praça da Nova Conquista na Rua Geraldo Coelho de Freitas ,
no bairro Nova Conquista.

978. De autoria do vereador Ivo Melo –  Indica ao Sr. Prefeito que interceda junto ao(s)
órgão(s) competente(s) viabilizando a pavimentação asfáltica ou poliédrica (calçamento) em
toda a extensão da estrada da Taquara, próximo ao condomínio Estância dos Lagos.

979. De autoria do vereador Paulo Pretão –  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgãos competente(s) viabilizando, em caráter de urgência, a pavimentação asfáltica
para toda a extensão da Rua Ipatinga, no bairro São Cosme.

980. De autoria do vereador Lelei da Autoescola– Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a implantação de guard rail/  muretas de
proteção lateral em toda a extensão do córrego (rede pluvial) na Avenida Raul Teixeira da
Costa Sobrinho, no bairro Adeodato. 

981. De autoria da vereadora Luíza do Hospital–Indica ao Sr.  Prefeito,  que interceda
junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s),  viabilizando  a  possibilidade  de  ceder  a  casa  que
funcionava como ponto de apoio em Várzea, para ocupação de um posto de saúde.

982. De autoria da vereadora Luíza do Hospital –  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda
junto  ao(s)órgão(s)  competente(s),  viabilizando  a  possibilidade  de  instalar  lixeiras
comunitárias na Avenida das Industrias, nº 1492, esquina com a Rua Ruth Lopes, no bairro
Vila Olga.

983. De autoria do vereador Waguinho– Indica ao Sr. Prefeito que interceda junto ao(s)
órgão(s) competente(s) viabilizando a colocação de passagem elevada de pedestres no
entroncamento entre as Ruas Rio das Velhas, Rua Antônio Massara e Rua São Sebastião,
próximo ao Supermercado BH, no bairro São João Batista.

984.De autoria do vereador Waguinho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao(s)
órgão(s) competente(s) viabilizando a pavimentação asfáltica ou calçamento poliédrico, na
Rua  José  Pedro  da  Silva  (próximo  ao  Campo  do  Tereza  Cristina),  no  bairro  Conjunto
Cristina.

985. De autoria do vereador Waguinho – Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao(s)
órgãos  competente(s)  viabilizando  a  construção  da  rede  pluvial  na  Rua  Divino  Espirito
Santo, no bairro Palmital. 



986. De autoria do vereador Ilacir Bicalho –  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando  o  fornecimento  de  terrenos  próprios  ou
desapropriado para novas empresas que querem trazer  suas empresas,  indústrias para
cidade.

987. De autoria do vereador Ilacir Bicalho–  Indica ao Sr. Prefeito, que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s), viabilizando a construção de passeio com tijolinho na mata
verde nas Ruas João da Cruz Silva, Enedina Carvalho Reis e Gení de Souza Lima, no
bairro Cristina C.

988. De autoria do vereador Ilacir Bicalho–  Indica ao Sr.  Prefeito que interceda junto
ao(s) órgão(s) competente(s) viabilizando a pavimentação asfáltica na Rua Rosa Vicença
dos Santos, no bairro Palmital.

989. De autoria da vereadora Luíza do Hospital–  Indica ao Sr. Prefeito que interceda
junto  ao(s)  órgão(s)  competente(s)  viabilizando  a  possibilidade  de  implantar  um CRAS
(Centro de Referência de Assistência Social), no bairro Bom Jesus.

5.2- REQUERIMENTOS -

071. De autoria do vereador Henry Santos – Requer ao Sr. Prefeito as seguintes informações sobre
os atendimentos e procedimentos ofertados no setor de odontologia: 
1. O município é contemplado pelo CEO (Centro de especialidades odontológicas)?Se sim, qual tipo?
2. Quais são os procedimentos ofertados no município pelo setor odontológico?
3. Quais unidades de saúde possuem estações de consulta odontológica e quais serão as próximas
unidades de saúde contempladas? Encaminhar endereço e horário de funcionamento.
 4. Qual valor do recurso para manutenção do Centro Odontológico e consultórios de odontologia nas
unidades de saúde? 
5.  Qual  diferença do atendimento da especializada do Centro Odontológico e do consultório  das
unidades de saúde? 
6. Quantos atendimentos odontológicos são realizados em média no município? Informar quais são e
a sua quantidade. 
7. O município é contemplado com o programa Brasil Sorridente? 
8. Conforme relatos de vários municipes, não é realizado o tratamento endodôntica, caso não seja
realizado,  para  onde  é  encaminhado  aos  pacientes  que  necessitam  desse  procedimento?  Qual
planejamento e prazo para que esse procedimento seja realizado no município?
 9. Qual é a forma de realização de marcações de atendimentos odontológicos nos consultórios nas
unidades de saúde? 
10.  Como  funciona  os  atendimentos  para  pessoas  portadoras  de  deficiência  nos  consultórios
odontológicos? Existe acessibildade para todos? 
11. Foi paralisado algum procedimento por falta de insumo? Se sim em qual período foi estabelecido,
e caso não tenha sido, quando será o retorno? 
12. Existe algum tipo de projeto de saúde Bucal nas escolas do município?
Pede-se  ainda,  que  as  respostas  á  esses  questionamentos  venham  acompanhadas  de
documentação que comprove sua veracidades.

072. De autoria do vereador Ivo Melo – Requer ao Sr. Prefeito as seguintes informações sobre o
seguinte questionamento: Considerando o reforma do Campo do Frimisa, situado na Rua Carreira
Comprida, no bairro Frimisa, questiona-se: 
1 -Já tem licitação ou previsão para a abertura do processo de licitação para a reforma do campo?
 2 - Se sim, qual a empresa responsável para a licitação?
 3 -  Qual  o  objetivo da reforma? Tem projeto de reforma para as melhorias que pretendem ser
realizadas? Nessas melhorias, está incluso a troca do gramado do campo? 
4 -Qual o objetivo da reforma? qual a previsão para o inicio da mesma? 
5 -Tem prazo para a conclusão da reforma e da entrega do campo pronta?



5.3- MOÇÕES -

037. De autoria do Vereador Junin do Lau -  Diante do reconhecimento dos méritos conferidos, e
após ouvir o Plenário desta casa, sirvo me deste para propor que seja concedida Moção Honrosa ao
Sr. Emílio da Cunha Soares.
BIOGRAFIA:  Emílio da Cunha Soares, nasceu em Pedro Leopoldo em 09 de Julho no ano de 1970,
hoje  com 51  anos de idade.  Formação em Magistério  e  em Técnico  de  Edificações.  De  família
Católica,  tem  3  filhos  e  iniciou  os  trabalhos  na  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais
(COPASA) em 1999 na cidade de Santa Luzia, vindo a desenvolver um apreço, amor e gratidão muito
grande pela acolhida que teve nesta cidade. Iniciou os trabalhos atuando diretamente na área de
manutenção, posteriormente teve êxito em sua função e mudou sua atuação para o setor social,
neste setor, levava benefício diretamente à população por meio de palestras, orientações, requisições
e  projetos  sociais.  Seguindo  seu  destino  profissional,  foi  promovido  a  Gestor  Operacional  e  foi
pioneiro em vários projetos na COPASA, atuando sempre em prol de melhorias operacionais para
assim  suprir  todas  as  demandas  necessárias  para  manter  o  abastecimento  funcionando
frequentemente  com excelência.  Emílio  é  um homem que  muito  temos  a  agradecer  pelo  amor,
carinho e dedicação por todo empenho em fazer de nossa cidade um lugar melhor, lutando sempre
pelas melhorias sociais da comunidade. 
Justificativa: Diante de todo o exposto, essa homenagem é o reconhecimento de uma pessoa que
trabalha em prol de uma cidade com muita dedicação e carinho.

__________________________________________________________________
PROJETOS PARA APRECIAÇÃO

__________________________________________________________________

6.  1ª  Discussão  e  Votação  Projeto  de  Lei  nº  126/2022,  que Declara  patrimônio
Cultural  Imaterial  do  município  a  “Festa  de  São  José  Operário”  e  toda  sua
programação festiva e dá outras providências.  De autoria  do Vereador  Glayson
Johnny.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.1. 1ª Discussão e Votação Projeto de Lei nº 127/2022, que “Altera a Classificação
de logradouro Avenida Wenceslau Braz, no bairro Boa Esperança de via arterial
para via coletora.”  De autoria da Vereadora Luíza do Hospital.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.2.  1ª  Discussão  e  Votação  Projeto  de  Lei  nº  129/2022,  que Altera  e  Revoga
dispositivos da Lei  nº  4.041,  de 03 de janeiro de 2019,  que “Cria o Conselho
Municipal  de Desenvolvimento Econômico – COMDE, de Santa Luzia-MG”. De
autoria do Executivo.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.3. 1ª Discussão e Votação Projeto de Lei nº 136/2022, que Altera dispositivos da
Lei Complementar nº 3.159, de 09 de dezembro de 2010, que “Dispõe sobre a



estrutura e  o Estatuto da Guarda Municipal  de Santa Luzia,  cria  cargos e dá
outras providências”. De autoria do Executivo.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.4. 2ª Discussão e Votação  Projeto de Lei nº 103/2022,  que Dá denominação ao
logradouro público de “Rua Renê Jorge Emiliano ao logradouro conhecido como
rua Nove (09), no bairro Belo Vale. De autoria do Vereador Paulo Pretão.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.5.  2ª  Discussão  e  Votação  do  Projeto  de  Lei  nº  107/2022,  que Dá  nome  ao
logradouro  público  de  Rua  “Bibiana  Alves  Morais”,  ao  logradouro  conhecida
como Rua Dezesseis (16), no Bairro Castanheira. De autoria do Vereador Paulo
Pretão.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.6.  2ª  Discussão  e  Votação  do  Projeto  de  Lei  nº  108/2022,  que Dá  nome  ao
logradouro público de Rua “Lindalva Dias”, ao logradouro conhecida como Rua
Treze (13), no Bairro Belo Vale. De autoria do Vereador Paulo Pretão.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.7. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 111/2022, que “Declara a Festa do
Divino  Espirito  Santo  e  toda  a  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: ______.

6.8. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 114/2022, que “Declara utilidade
Pública a Associação Dorcas em Ação por você, associação privada sem fins
lucrativos, CNPJ 42.827.227/0001-55.” De autoria do Vereador Paulo Pretão.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.9.  2ª  Discussão e  Votação do  Projeto de Lei  Complementar  nº  135/2022,  que
“Autoriza o Poder Legislativo Municipal a adquirir área imobiliária localizada no
bairro Novo Centro, com a finalidade de construção da nova sede da Câmara
Municipal  de  Santa  Luzia,  e  dá  outras  providências.”  De  autoria  do  Vereador
Wander Carvalho.

http://200.187.70.77/cmsantaluzia/spl/processo.aspx?id=20902&termo=LOGRADOURO
http://200.187.70.77/cmsantaluzia/spl/processo.aspx?id=20902&termo=LOGRADOURO
http://200.187.70.77/cmsantaluzia/spl/processo.aspx?id=20902&termo=LOGRADOURO


Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.10.  Discussão e Votação em Turno único do Anteprojeto de Lei nº 038/2022,  que
“Institui  o Cartão Receita Digital  renovação automática das receitas digital  de
doenças crônicas diagnosticadas destinado à ou prescrição previamente.”  De
autoria do Vereador Waguinho.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.11.  Discussão e Votação em Turno único do Anteprojeto de Lei nº 039/2022,  que
“Dispõe sobre o uso do sistema viário urbano do Município para prestação de
serviços  de  transporte  individual  privado  remunerado  de  passageiros,  e  dá
outras providências.” De autoria do Vereador Lelei da Autoescola.

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

6.12.  Mensagem de Veto  nº  031/2022 que Veta  Integral  à  Proposição  de  Lei  nº
089/2022, que “Obriga os condomínios residenciais e comerciais localizados no
Município  de Santa Luzia-MG,  por meio de seus síndicos ou administradores
devidamente  constituídos,  a  comunicar  ao  órgão  de  segurança  pública  a
ocorrência  ou  indício  de  episódio  de  violência  doméstica  ou  familiar  contra
mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência ou idosos”. 

Aprovado ______ votos;  Reprovado ________Votos; Abstenção: ______.

3ª parte – Ordem do Dia  ________________________________________  

- Reunião Ordinária dia   16     de   AGOSTO   de 2022 às 9h30min  .  
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