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                              ANTEPROJETO DE LEI N º 02/02019 
 

CRIA CAMPANHA PARA 

ESTUMILAÇÃO DE DOAÇÃO DE 

MEDULA ÓSSEA 

 

Art.1º Fica instituído a Campanha de doação de Medula Óssea no 

Município Sete Lagoas, a ser comemorada no terceiro sábado do mês de setembro.  

Art.2º Haverá nesta semana, campanhas com debates e palestras 

afim de incentivar a doação de medula óssea. 

Art.3º A campanha poderá firmar parcerias com escolas da rede 

municipal de ensino, afim de inserir e conscientizar os jovens nas doações de 

medula óssea. 

Art.4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

                 Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. 

 

Lara Araújo Rocha 

Vereadora Jovem 

 

 

 



 
 

Parlamento Jovem do Município de Sete Lagoas 
CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS - MG 

Av. Getúlio Vargas, 111 – Centro – Sete Lagoas / MG - CEP: 35700-046 

Fone: 31 3779-6302| E-mail: parlamentojovem@camarasete.mg.gov.br 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A doação de sangue é um compromisso social e o incentivo a ela deve ser feito 

em qualquer município, pois o sangue é necessário para realização das cirurgias 

nas unidades hospitalares, pacientes em tratamento quimioterápico, pacientes 

com leucemia ou aqueles que realizaram transplantes no Centro de Transplante 

de Medula Óssea. 

 Já o transplante de medula óssea pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 

doenças em diferentes estágios e faixas etárias. 
 

 

Lara Araújo Rocha 

Vereadora Jovem 

 

 

                              ANTEPROJETO DE LEI N º 03/2019 
 

REDISTRIBUIÇÃO DE 

GASTOS.                                                                                                                                                                            

 

Art.1º Redução em 60% ou mais no salarial,/benefícios 

oferecidos pelo o município a fim dos vereadores.  

Art.2º A redistribuição equaltaria para os seguintes órgãos , 

projetos Educação, saúde, operação tapa buraco. 

Art.3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação 

/ 

                 Sala das Sessões, 20 de março  de 2019. 
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SAMUEL ABREU 

Vereadora Jovem 

 

       

JUSTIFICATIVA 

 Esse projeto visa a equidade em relação a população de nosso município, atravez 

dessas mudanças poderemos obter um município com menos gastos, problemas 

internos, etc 

 

SAMUEL ABREU 

Vereadora Jovem 

 

ANTEPROJETO DE LEI 01/2019 

 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI 

N⁰ 7.977, DE 23 DE DEZEMBRO DE 

2010 

 

Art.1º Fica estabelecida a obrigatoriedade da reserva, para 
idosos, de 5%(cinco por cento)das vagas dos estacionamentos públicos e 
privados no município de Sete Lagoas.  

 
§ 1º Para os efeitos dessa Lei compreende-se idoso, a pessoa 

com idade igual ou superior a 60(sessenta anos) anos, estando como condutor 
ou passageiro do veículo.  

 
§ 2º O idoso terá direito ás vagas reservadas, mediante 

apresentação de documento próprio, expedido pela Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transporte Urbano, conforme resolução Contran n⁰303 de18 de 
dezembro de 2008.  

 
§ 3º Deverá, portanto, para fins de fiscalização, a credencial 

conter a placa de identificação do veiculo a ser utilizada pelo idoso, sendo este 
condutor ou passageiro, não sendo estendida a outros veículos sem prévia 
autorização por parte da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano.  
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Art.2º Nas áreas de estacionamento públicos e privados, 

regulamentados ou não, gozará de livre estacionamento, idosos, mediante 
apresentação de documento próprio e credencial expedido junto a Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transporte Urbano.  

 
I – Estará portanto isento, de infração, penalidade e medidas 

administrativas os veículos que se enquadrem nos termos da lei.  
 

Sala das Sessões, 11 de Fevereiro de 2019. 
 
 

Bianca Falcão 
Vereador Jovem 

 
 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Quando o idoso adquire uma credencial ele contrai o direito de livre 

estacionamento nas áreas marcadas e sinalizadas conforme disposto pela 

secretaria de trânsito municipal, porém o deslocamento do idoso até um banco, 

prédios públicos ou até mesmo um supermercado nos mostra outra realidade. 

Vemos veículos não credenciados estacionados em vagas destinadas a idoso, 

sob o pretesto de ser “rapidinho”, sem contar que em ruas centrais onde estão 

localizadas a maioria das vagas de estacionamentos regulamentados as vagas 

são de um veículo em frente a um órgão publico, por exemplo, e a próxima vaga 

para idoso a dezenas de metros, onde se torna inviável sua locomoção até o 

retorno ao local onde se deseja adentrar, uma vez que a compra ou o 

atendimento seja hospitalar ou em repartições públicas pode levar horas.Assim 

sendo, mesmo o idoso portando a credencial estará passiva a penalidade e 

medidas administrativas acima citadas. Um evento em um local público onde há 

estimativa de público de 100 pessoas, por exemplo, não terá mais que 02(duas) 

vagas de frente ao local do evento por exemplo.Casos como os acima citados 
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são rotina na realidade de nossa cidade e município, e vendo casos assim, para 

maior comodidade aos idosos, proponho uma alteração á lei n⁰ 7.977, de 23 de 

dezembro de 2010, § 3⁰, onde passaria a conceder o direito de estacionar em 

qualquer uma das vagas de estacionamento público e privados no município de 

Sete Lagoas. São somente em 5% das vagas nos estacionamentos 

regulamentados para os idosos .Como a faixa azul, a maioria tem uma vaga ou 

duas por rua no máximo. Mas se por exemplo ele for ao banco e lá tiver só uma 

vaga ele tem de procurar outra, porque se parar em outra tem de pagar ou terá 

o veículo rebocado ou multado. Proporcionado mais conforto aos idosos, a 

locomoção ao seu destino. 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 06/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do 

Município de Sete Lagoas-MG. 

A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas que 

lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, ouvida 

a casa e após os tramites regimentais, na pessoa do Exmo. Prefeito Municipal, 

Leone Maciel, providências para que realize a implantação de um quebra mola 

em frente a empresa Empreendimentos Rodeiro SA na, Rua Otaviano Campelo 

Ribeiro altura do n° 4200,Bairro Eldorado . 

Sala das Sessões, 27 de Fevereiro de 2019 

 
 
 

Bianca Falcão 
Vereador Jovem 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Na referida rua está muito perigoso com o fluxo de veículos com alta velocidade, 

as carretas entram e saem da empresa diminuem a velocidade, com isso os 
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outros veículos que transitam na avenida freiam bruscamente para evitar a 

batida, sendo que no final do ano passado ocorreu um grave acidente por esses 

motivos. 

 

Bianca Falcão 
Vereador Jovem 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 07/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do 

Município de Sete Lagoas-MG. 

A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas que 

lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, ouvida 

a casa e após os tramites regimentais, na pessoa do Exmo. Prefeito Municipal, 

Leone Maciel, capina e limpeza do lote na rua Délio Raposo, ao lado do nº 167, 

bairro nossa Senhora de Lourdes 

 

Sala das Sessões, 27 de Fevereiro de 2019 

 
 
 

Bianca Falcão 
Vereador Jovem 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Atendendo ao pedido dos moradores da referida rua que tem por finalidade a 

limpeza bem como a capina do lote vago, com a proliferação de animais 

peçonhentos na sua residência por causa do acúmulo de mato e lixo no lote vago 

que colocam em risco a saúde da população vizinha. 
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Bianca Falcão 
Vereador Jovem 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 08/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do 

Município de Sete Lagoas-MG. 

A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas que 

lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, ouvida 

a casa e após os tramites regimentais, na pessoa do Exmo. Prefeito Municipal, 

Leone Maciel, operação tapa buraco na rua Juraciara, no bairro São Vicente. 

 

Sala das Sessões, 27 de Fevereiro de 2019 

 
 
 

Bianca Falcão 
Vereador Jovem 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Na referida rua há vários buracos, o que vem causando danos aos veículos e 

até mesmo riscos de acidentes aos seus moradores e transeuntes, sendo uma 

reivindicação constante dessa comunidade. 

 
 
 

Bianca Falcão 
Vereador Jovem 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 17/2019 
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Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do 

Município de Sete Lagoas-MG. 

A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas que 

lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, ouvida 

a casa e após os tramites regimentais, na pessoa do Exmo. Prefeito Municipal, 

o Cláudio Caramelo, operação tapa buraco na rua Guilherme Andrade Almeida, 

no bairro Canadá 2. 

 

Sala das Sessões, 29 de maio de 2019. 

 
 
 

Bianca Falcão 
Vereador Jovem 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Na referida rua há vários buracos, o que vem causando danos aos veículos e 

até mesmo riscos de acidentes aos seus moradores e transeuntes, sendo uma 

reivindicação constante dessa comunidade. 

 
 
 

Bianca Falcão 
Vereador Jovem 

 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  09/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do Município 

de Sete Lagoas-MG. A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas 

que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, 

ouvida a casa e após os tramites regimentais, que seja enviado correspondência 
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ao Exmo. Prefeito Municipal, Leone Maciel providências para a manutenção da 

pista de skate na lagoa Boa Vista. 

 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro  de 2019  

 

Clara Goulart  
Vereadora Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As mas condições da pista de skate trás riscos para os jovens e outros frequentadores 

da pista 

 
 

Clara Goulart  
Vereadora Jovem 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 15 /2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidenta do Parlamento Jovem do Município 

de Sete Lagoas MG. A vereadora que a esta te subscreve, no uso das 

prerrogativas que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara 

Municipal, requer, ouvida a casa e após os trâmites regimentais, que seja 

passado está correspondência ao Exmo. Prefeito Municipal, Claudio 

(Caramelo) que providencie uma  limpeza e revitalização da praça Antônio Luiz 

de Moura, localizada no bairro São Geraldo. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. 
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Lara Araújo Rocha 
Vereadora Jovem 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A praça supracitada desde então se encontra muito suja, descuidada, e com isso 

causando riscos a população ou até mesmo para moradores que por lá passam.  

A última limpeza no local foi feita em 2014 com isso necessita que seja realizado 

reparos como serviços de gramagem, jardinagem e limpeza do mesmo. 

. 

 
 

                                        Lara Araújo Rocha 
                                        Vereadora Jovem 
 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  10/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do Município 

de Sete Lagoas-MG. A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas 

que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, 

ouvida a casa e após os tramites regimentais, que seja enviado correspondência 

ao Exmo. Prefeito Municipal, Claudio Caramelo providências para a mudança 

do Núcleo Regional Hemominas que atualmente se localiza na Avenida Doutor 

Renato Azeredo na Rua Dante Lanza, para uma região central.  

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Lara Araújo Rocha 
Vereadora Jovem 

 

JUSTIFICATIVA 
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 O Núcleo Regional Hemominas atualmente localizado na Avenida Doutor 

Renato Azeredo, Rua Dante Lanza, se transferido para uma região central 

facilitaria para uma grande quantidade de pessoas tornarem-se doadoras, até 

mesmo quem trabalha, pois, o procedimento todo (cadastro, aferição de sinais 

vitais, teste de anemia, triagem clínica, coleta do sangue e lanche) dura em 

média 40 minutos, concluindo então que o Hemominas abrangeria uma maior 

quantidade de doadores, podendo atender mais pacientes. 

 
 

Lara Araújo Rocha 
Vereadora Jovem 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 11/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do Município 

de Sete Lagoas-MG. A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas 

que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, 

ouvida a casa e após os tramites regimentais, que seja enviado correspondência 

ao Exmo. Prefeito Municipal, Cláudio Caramelo providências para limpeza 

na Praça Barão do Rio Branco no Centro de Sete Lagoas. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Lara Araújo Rocha 
Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Devido a uma grande árvore que se apresenta centralmente na Praça Barão 

do Rio Branco o local se encontra com um grande número de folhas, que se 

acumulam com a quantidade de lixo que as pessoas que por ali transitam 
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jogam fora, essa situação faz com que algumas pessoas que por ali se abrigam 

sejam obrigadas a cuidarem sozinhas de todo esse lugar, que se transformou 

também em uma poluição visual. 

 

           Lara Araújo Rocha 

Vereador Jovem 
 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  12/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do Município 

de Sete Lagoas-MG. A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas 

que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, 

ouvida a casa e após os tramites regimentais, que seja enviado correspondência 

ao Exmo. Prefeito Municipal, Claudio Caramelo providências para limpeza e 

asfaltamento da Rua Lupicínio Rodrigues, no bairro Brasília em Sete Lagoas. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Lara Araújo Rocha 
Vereadora Jovem 

 

JUSTIFICATIVA 

O calçamento da Rua Lupicínio Rodrigues juntamente com algumas partes não 

asfaltadas dificultam a locomoção de pessoas e veículos, as pedras soltas 

podem causar quedas de quem transita por lá, e os entulhos acumulados além 

de causar uma poluição visual também dificulta a passagem.  

Lara Araújo Rocha 
Vereadora Jovem 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 13/2019 
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Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do Município 

de Sete Lagoas-MG. O vereador que a esta subscreve, no uso das prerrogativas 

que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, 

ouvida a casa e após os tramites regimentais, que seja enviado correspondência 

ao Exmo. Prefeito Municipal, Cláudio Caramelo solicitando resposta referente a 

compara DE materiais escolares básicos para o aluno de baixa renda, uma vez 

que o governo do estado manda uma verba destinada para a compra desses 

materiais.  

 

GABRIEL DE SOUZA 
Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Muitas famílias não têm condições de comprar os materiais escolares 

fundamentais para o auxílio ao aprendizado. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

           GABRIEL DE SOUZA 

Vereador Jovem 
 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 18/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do 

Município de Sete Lagoas - MG. O vereador que a esta subscreve, no uso 
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das prerrogativas que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara 

Municipal, requer, ouvida a casa e após os tramites regimentais, na pessoa 

do Exmo. Sr. Prefeito Cláudio Henrique Caramelo Nacif, seja solicitado ao 

órgão competente, melhorias no início da Rua Alfredo Carneiro, no bairro 

Esmeraldas II, para permitir o acesso de veículos de grande porte. 

 

 

Sala das Sessões, 29 de maio de 2019. 

 

 

Abraão Amós Silva Reis. 

Vereador Jovem. 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente pedido se justifica, em razão da entrada da Rua Alfredo 

Carneiro Santiago, no bairro Esmeraldas II, não oferecer condições para 

transitar veículos de grande porte, inclusive, dificultando o acesso dos ônibus 

urbanos que fazem o transporte público. 

 

Abraão Amós Silva Reis. 

Vereador Jovem. 
 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  01/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do Município 

de Sete Lagoas-MG. A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas 
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que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, 

ouvida a casa e após os tramites regimentais, que seja enviado correspondência 

ao Exmo. Prefeito Municipal, Leone Maciel providências para limpeza e capina 

nas principais vias do bairro Belo Vale. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Sara Rebeca 
Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A pedido dos moradores pelo devido odor, insetos, perigo e ao aumento de 

complicações de saúde dos moradores.  

 

 

Sara Rebeca 
Vereador Jovem 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  02/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do Município 

de Sete Lagoas-MG. A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas 

que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, 

ouvida a casa e após os tramites regimentais, que seja enviado correspondência 
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ao Exmo. Prefeito Municipal, Leone Maciel providências para limpeza e capina 

nas principais vias do bairro Cidade De Deus. 

 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Sara Rebeca 
Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A pedido dos moradores pelo devido odor, insetos, perigo e ao aumento de 

complicações de saúde dos moradores.  

 

 

Sara Rebeca 
Vereador Jovem 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  03/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do Município 

de Sete Lagoas-MG. A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas 

que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, 

ouvida a casa e após os tramites regimentais, que seja enviado correspondência 

ao Exmo. Prefeito Municipal, Leone Maciel providências para limpeza e capina 

nas principais vias do bairro Nossa Senhora do Carmo. 
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Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Sara Rebeca 
Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A pedido dos moradores pelo devido odor, insetos, perigo e ao aumento de 

complicações de saúde dos moradores.  

 

 

Sara Rebeca 
Vereador Jovem 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  04/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do Município 

de Sete Lagoas-MG. A vereadora que a esta subscreve, no uso das prerrogativas 

que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, 

ouvida a casa e após os tramites regimentais, que seja enviado correspondência 

ao Exmo. Prefeito Municipal, Leone Maciel providências limpeza e capina nas 

principais vias do bairro Itapuã. 
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Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Sara Rebeca 
Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A pedido dos moradores pelo devido odor, insetos, perigo e ao aumento de 

complicações de saúde dos moradores.  

 

 

Sara Rebeca 
Vereador Jovem 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 05/2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do 

Município de Sete Lagoas-MG. 

O vereador que a esta subscreve, no uso das prerrogativas que lhes são 

conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, ouvida a 

casa e após os tramites regimentais, na pessoa do Exmo. Prefeito Municipal, 

Leone Maciel, providências para que realize uma verificação e que se preciso 

seja responsabilizado os responsáveis por criar cavalos na região, próxima à 

rotatória da Cornélio Viana. 
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Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Vinícius Dias 

Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo motoristas que transitam pela rotatória da Cornélio Viana existem 

cavalos em criação nas regiões próximas e estes animais transitam pela 

rotatória o que tem causado acidentes. É necessária uma verificação do local 

para tornar os responsáveis conscientes dos riscos que estes animas 

proporcionam e que eles possam ser responsabilizados pelos acidentes 

causados. 

 

Vinícius Dias  

Vereadora Jovem 

 

 

 

 


