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                              ANTEPROJETO DE LEI N º 04/2018 

 

Que seja implantado intervalos 

culturais em todas escolas 

municipais e estaduais de sete 

lagoas.                                                                                                                                                                           

Art.1º O intervalo cultural tem o intuito de incentivar a cultura da musica nas 

escolas  

Art.2º A tal implantação do intervalo cultural poderá ser realizada através de 

parceria com as escolas. 

Art.3ºA Implantação desse projeto tem o intuito de mostrar os pequenos talentos 

da música existentes nas escolas, além de proporcionar um ambiente mais agradável e 

descontraído para seus alunos.  

Art.4º O projeto será feito em todas as escolas duas vezes por mês abrindo 

inscrições uma semana antes para alunos que desejarem mostrar talento pela música 

(tocando, cantando Ou apenas pedindo uma música que será tocada na caixa de som, 

que serão escolhidas de pelos organizadores respeitando o ambiente escolar). 

Art.5º O Intervalo Cultural como próprio nome diz, será feito no intervalo, 

cumprindo o tempo determinado sem atrapalhar nenhum horário de aula. 

Art.6° Será Organizado por um professor com a participação de alunos 

interessados. Contando também com uma rede social exclusiva para enquetes e votações 

das musicas a serem tocadas no intervalo.  

Art.7º A prefeitura irá disponibilizar (caso a escola não possua) equipamento 

necessário para tal projeto (caixas de som, microfone etc). 

        Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. 

Lucas Macedo  

Vereador Jovem 
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JUSTIFICATIVA 

 O tal projeto tem o intuito de incentivar a cultura além de proporcionar um ambiente 

descontraído para os alunos. Esse projeto já existe na escola professor Joao Fernandino 

Junior(sete lagoas) e tem um grande apoio dos alunos e dos professores. 

 

Lucas Macedo  

Vereador Jovem 

 

ANTEPROJETO DE LEI N º 05/2018 

 

     Institui a Semana Municipal 

 de Combate à Intolerância Religiosa. 

 

Art. 1º Fica instituída no âmbito do Município de Sete Lagoas a Semana 

Municipal de Combate à Intolerância Religiosa, a ser realizada, anualmente, na segunda 

semana de dezembro. 

 Parágrafo único. A data ora instituída passará a constar no Calendário Oficial de 

Eventos do Município.  

Art. 2º A Semana Municipal de Combate à Intolerência Religiosa terá por 

objetivo conscientizar a população do direito de liberdade de pensamento, de 

consciência e de religião, através da disseminação de informações educativas, palestras, 

audiência pública, conferências e outras atividades, a fim de que a sociedade possa 

conhecer melhor o assunto e debater sobre iniciativas de combate à intolerância 

religiosa.  

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar, organizar e 

implantar todas as ações necessárias a serem realizadas nesta semana, podendo firmar 

parcerias com a iniciativa pública ou privada, pessoas físicas ou jurídicas, entidades 

religiosas e universidades, para a realização e organização da Semana Municipal de 

Combate à Intolerância Religiosa.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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                 Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. 

Iderlaine Oliveira Souza 

Vereadora Jovem 

 

JUSTIFICATIVA 

 A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e 

práticas religiosas ou a quem não segue uma religião, sendo então considerada um crime 

de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. Os agressores costumam usar 

palavras agressivas ao se referir ao grupo religioso atacado, desmoralizando suas 

crenças, hábitos, lideranças e, em situações extremas, a intolerância religiosa pode 

incluir violência física e se tornar uma perseguição. Esta representa, certamente, um dos 

problemas mais delicados  

O Brasil está entre os países com menos restrições oficiais à religião no mundo, 

entretanto, encontra-se no grupo dos países com altos índices de hostilidades sociais 

envolvendo religião. Isso significa que, apesar de nosso ordenamento jurídico proteger, 

inclusive constitucionalmente, a liberdade religiosa, com baixo nível de restrições 

governamentais, essa não é vivida de fato em nosso país de forma satisfatória pela alta 

hostilidade social. 

Assim, é cada vez mais incontestável a necessidade do envolvimento do Município na 

busca de soluções efetivas para o problema e para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas que habitam dentro de seu território, devendo ser estimulada a articulação das 

ações do poder público com as da sociedade civil organizada, a fim de reduzir a 

intolerância religiosa. 

Indiscutível o fato de Sete Lagoas possuir uma população de grande diversidade, com 

várias etnias e diferenças culturais e religiosas. Logo, sabendo que a prática de ato de 

intolerância religiosa constitui violação ao Estado Democrático de Direito, que não se 

coaduna com a finalidade de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o 

Município deve buscar combater tais atos de intolerância e, sempre que possível, adotar 

providências cabíveis a fim de preservar os direitos fundamentais das pessoas, 

independentemente de sua crença religiosa. 

Iderlaine Oliveira Souza 

Vereadora Jovem 
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ANTEPROJETO DE LEI N º 06/2018 

 

FICA CRIADO O PROJETO “TE 

OFEREÇO UMA PARTE DE MIM”. 

Art.1° - Fica criado o projeto “Te ofereço uma parte de mim”. 

Art. 2° - O governo municipal criará o “Dia municipal da feira da troca de 

livros”. 

Art. 3° - “ Te ofereço uma parte de mim” consistirá em um evento de troca de 

livros literários a escolha de seus respectivos leitores. Isso promoverá maior interação 

da população, uma vez que se comunicarão uns com os outros para serem realizadas as 

trocas. 

Art. 4° - Todos podem participar do evento e devem ser feitas campanhas e 

anúncios, principalmente nas escolas públicas e privadas, divulgando tal acontecimento. 

Art. 5° - Deve ser realizado em lugar público e acessível, bem como “Lagoa Boa 

Vista” ou “Lagoa Paulino”. Tais lugares possuem espaços adequados para a realização 

dessa feira. 

Art. 6° - Na data definida (sábado, domingo, ou até mesmo os dois dias na parte 

da manhã), através de divulgação e organização municipal, podem ser colocadas 

barraquinhas diversas. 

Art. 7° - O evento deve contar com a presença de policiais e pessoas capacitadas 

para acompanharem o seu andamento visando uma maior segurança. 

Art 8° - Para maior interação, deve-se criar uma página no facebook, cerca de 

dois meses antes da data estabelecida para o evento, onde todos tenham acesso e possam 

explicitar suas opiniões e divulgar seus respectivos livros para as trocas 

                 Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. 

 

Maria Clara Cortes 

Vereadora Jovem 
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JUSTIFICATIVA 

 Com tal anteprojeto, visa-se um maior incentivo à leitura, bem como, maior interação 

popular para a alegria de todos, uma vez que livros atuais custam caro, impossibilitando 

o acesso a diversas pessoas amantes dos mesmos. Nada melhor que uma troca de 

“partes” para o bem comum. Oferecer uma parte de si para o outro e, ao mesmo, tempo 

receber outra em troca. 

 

Maria Clara Cortes 

Vereadora Jovem 

 

ANTEPROJETO DE LEI N º 07/2018 

 

 COBERTURA DOS PONTOS DE 

EMBARQUE PRÓXIMO A 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. 

                                                                                                                                                                            

Art.1º Redução de IPTU em 20% aos lojistas e ou varejista que participem  do 

programa. 

Art.2º. A manutenção dos pontos será de total responsabilidade do lojista ou varejista. 

Art.3º. Fica proibido o uso dos pontos para outros fins.   

 

                 Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. 

 

 

Mateus Francisco 

Vereador Jovem 
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JUSTIFICATIVA 

Muitos usuários dos ônibus da nossa cidade esperam por longo tempo a chegada dos 

ônibus, seja para irem ao trabalho ou voltarem para suas casas, muitas vezes em dias de 

forte calor ou chuva. A cobertura daria conforto aos nossos cidadãos.   

 

Mateus Francisco 

Vereador Jovem 

 

PROJETO DE LEI N° 08/2018 

 

 

ASSEGURA A PROIBIÇÃO DA 

COMERCIALIZAÇÃO E O USO DO 

CEROL, LINHA CHILENA OU SIMILAR. 

 

 

 Art.1º-Fica assegurado de que por causa de incidentes no município por 

essas espécies de linhas, sejam proibidas a venda e o uso destas em todo o município, 

para a segurança de todos.  

Art.2º-Os utilizadores e vendedores destas deverão ser multados, caso o 

usuário seja menor de idade, a penalidade será aplicada aos pais ou responsáveis.  

Art.3º-O uso dessas linhas será proibido assim que essa lei entra em vigor.  

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

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018.  

 

 

BIANCA FALCÃO 

Vereadora Jovem 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta lei foi feita a partir dos acontecimentos decorrentes de tais linhas, que deixam 

cicatrizes e na pior das hipóteses causam mortes, sendo assim faz-se necessário o 

cumprimento desta lei.  

BIANCA FALCÃO 

Vereadora Jovem 
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ANTEPROJETO DE LEI N º 09/2018 

 

CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM 

GRANDE E BELO ZOOLOGICO. 

                                                                                                                                                                        

Art.1º  Resolvemos concretizar o projeto da construção do zoológico para  a atração 

turística, aumento da receita municipal. 

Art.2º A construção do zoológico será sugerida na área perto do                           

shopping Sete Lagoas no Bairro: Eldorado  Av: Otavio Campelo. 

Art.3º A estrutura do local será uma grande rua curvada contendo em suas 

calçadas treler, barracas, vendendo alimentos, “souvenirs” 

E também área de recepção infantil.  

                  Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. 

 

Samuel Abreu 

Vereadores Jovem 

 

JUSTIFICATIVA 

Com esse zoológico procuramos trazer mais lazer aos cidadãos, incentivar o turismo 

local, gerar mais empregos a nossa população, gerar maior renda para nossa cidade. 

Samuel Abreu 

Vereadores Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 19/2018 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do 

Município de Sete Lagoas-MG. 

A Vereadora que a este subscreve requer após ouvido o Plenário e 

cumpridos os trâmites regimentais, o envio de pedido de providência à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade para sanar a 

falta de água, no bairro Nossa Senhora Do Carmo nas proximidades do 

campo Serrinha. 

 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018 

 

 

Sara Rebeca 

Vereadora Jovem 

 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

Atendendo a pedido dos moradores do bairro Nossa Senhora 

Do Carmo tendo constantemente a falta de água. Solicitamos ao Poder 

Executivo e realização deste serviço onde a população aguarda com 

possível urgência à medida ora pleiteada. 

 

 

 

Sara Rebeca 

Vereadora Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 20/2018 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do 

Município de Sete Lagoas-MG. 

A Vereadora que subscreve requer, após ouvido o Plenário e 

cumpridos os trâmites regimentais, o envio de pedido de providência para 

finalizar a obra do Grotão, uma vez que se encontra inacabada. 

 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018 

 

Sara Rebeca 

Vereadora Jovem 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

O presente pedido se deve em atendimento a várias reivindicações 

dos moradores locais, cansados da insegurança e medo. 

 

 

Sara Rebeca 

Vereadora Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 21/2018 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do 

Município de Sete Lagoas-MG. 

A Vereadora que este subscreve requer, após ouvido o Plenário e 

cumpridos os trâmites regimentais, o envio de pedido de providência, à 

Secretaria competente, para providenciar ventiladores nas salas de aulas 

das escolas municipais de Sete Lagoas. 

 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018 

 

 

Sara Rebeca 

Vereadora Jovem 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

Atendendo a pedido dos estudantes para a melhoria do desempenho 

escolar, uma vez que em tempo de calor torna-se insuportável a 

permanência dentro da sala de aula. 

 

Sala das Sessões, 07 de agosto  de 2018 

 

 

Sara Rebeca 

Vereadora Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 22/2018 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do 

Município de Sete Lagoas-MG. 

A Vereadora que subscreve requer, após ouvido o Plenário e 

cumpridos os trâmites regimentais, o envio de pedido de providência à 

Secretaria competente para melhorias nas ruas do bairro Eldorado. 

  

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018 

 

Sara Rebeca 

Vereadora Jovem 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

Atendendo a pedidos dos moradores dos moradores do bairro 

Eldorado, encontrando algumas ruas com muita poeira e buracos, se 

tornando intrafegável. 

 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018 

 

 

Sara Rebeca 

Vereadora Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 23/2018 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Parlamento Jovem do 

Município de Sete Lagoas-MG. 

A Vereadora que este subscreve requer, após ouvido o Plenário e 

cumpridos os trâmites regimentais, o envio de pedido de providência à 

Secretaria competente, para que providencie a adequação das calçadas para 

melhor acessibilidade dos deficientes. 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018 

 

 

Sara Rebeca 

Vereadora Jovem 

 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

Atendendo a pedido dos portadores de deficiência que solicitam 

adequação das calçadas visando a melhoria da acessibilidade. 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018 

 

 

Sara Rebeca 

Vereadora Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  25/2018 

 

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 à Exmo. Prefeito Municipal, 

Leone Maciel para providenciar junto ao órgão competente a operação tapa buraco na 

Av. Prefeito Alberto Moura, Bairro Emília. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

 

Clara Goulart 

Vereadora Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na referida avenida já ouve inúmeros casos de acidentes pelo motivo do desvio 

de buracos, sendo um movimento intenso de caminhões de cargas trazendo ricos para os 

moradores e transeuntes. 

 

 

 

 

 

Clara Goulart 

Vereador Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 26/2018 

 

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 à Exmo. Prefeito Municipal, 

Leone Maciel para providenciar junto ao órgão competente, a falta de iluminação da 

Rua Joaquim Ávila Bastos, onde se localiza o Santa Helena Primavera. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

 

Clara Goulart 

Vereadora Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na referida rua a falta de iluminação vem trazendo riscos de assaltos, acidentes 

entre outros acontecidos para os moradores e transeuntes, sendo uma reivindicação 

constante dessa comunidade. 

 

 

 

Clara Goulart  

Vereadora Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 27/2018 

 

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 que se digne a determinar à Secretaria de 

Trânsito a realização do serviço de FAIXA DE PEDESTRE EM FRENTE A 

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOAO FERNANDINO JUNIOR , SITUADA 

NA RUA. Goiás, 1696 - Boa Vista  

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Lucas Macedo  

Vereador Jovem 

 

JUSTIFICATIVA 

Atendendo aos pedidos de moradores, pais e responsáveis por crianças da referida 

escola, solicitamos a realização deste serviço, com o intuito de melhorar o trânsito e a 

vida dos cidadãos, moradores e alunos da escola mencionada acima. A população 

aguarda com urgência a solicitação. 

 

LUCAS MACEDO  

Vereador Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  28/2018 

 

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 solicitando-lhe providências cabíveis junto à Secretaria 

Competente, visando INSTALAR LIXEIRAS em torno da LAGOA PAULINO.  

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Lucas Macedo  

Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em torno da lagoa paulino faltam lixeiras, contando com poucas,  porem muito próxima 

uma da outra deixando em carência o resto de sua orla. 

 

 

LUCAS MACEDO  

Vereador Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 29/2018 

 

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, Patrulhamento frequente da Policia nos arredores da 

Escola Estadual Prefeito Zico Paiva com endereço na Rua. Apucarana, 68 - Aeroporto 

Industrial. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Mateus Francisco 

Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

        A escola desde o ano passado está sendo arrombada constantemente, teve a vez que 

foi levada os mantimentos destinados para a merenda da escola. No mês de agosto e de 

setembro deste ano a escola sofreu roubos duas vezes, foi roubado fiação elétrica, 

torneiras e filtro de água. O que obrigou ao diretor suspender as aulas. 

 

Mateus Francisco 

Vereador Jovem 

DESTAQUE 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 30/2018 

 

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, Iluminação da praça Prof. Álvaro Silveira. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Mateus Francisco 

Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

A Praça por ser um espaço público e podendo ser frequentada como mais um espaço de 

lazer durante as noites; precisa estar bem iluminada para dar segurança aos moradores.  

. 

Mateus Francisco 

Vereador Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  31/2018 

 

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, 

Leone Maciel providências junto a secretaria competente, para que seja feito uma faixa 

de pedestres junto com uma placa sinalizando área escolar na rua Curitiba no bairro 

Canaã (local referente a saída dos alunos da E.E “Dr. Avelar”). 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. 

 

Humberto de Souza  

Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

.Em anos de existência sempre foi de alta necessidade que houvesse sinalização 

adequada no local, reduzindo assim ao maximo as chances de que ocorra um acidente 

um acidente no local citado. 

 

Humberto de Souza. 

Vereador Jovem 
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]PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  32/2018 

 

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, 

Leone Maciel providências junto a secretaria competente, para que seja instalada  

iluminação adequada da av. Cachoeira da Prata, que estende o seu percurso da rotatória 

no inicio da Av. Renato Azeredo ate a rotatória que da inicio a Av.Pref. Alberto Moura, 

popularmente conhecida como “rotatória do shopping”. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. 

Humberto de Souza  

Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Por  ser um espaço público utilizado, é  de extrema importância que haja iluminação nas 

imediações, para que a segurança dos moradores ao entorno e de populares que usam a 

ciclovia para a pratica de exercícios ocorra dentro do esperado por aqueles que as 

realizam .  

Humberto de Souza. 

Vereador Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  33/2018 

 

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, 

Leone Maciel providências junto a secretaria competente, para que seja a capina na 

ciclovia da av. Cachoeira da Prata, que estende o seu percurso da rotatória no inicio da 

Av. Renato Azeredo ate a rotatória que da inicio a Av.Pref. Alberto Moura, 

popularmente conhecida como “rotatória do shopping”. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. 

 

Humberto de Souza  

Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Por ser um espaço público utilizado, é  de extrema importância que haja iluminação nas 

imediações, para que a segurança dos moradores ao entorno e de populares que usam a 

ciclovia para a pratica de exercícios ocorra dentro do esperado por aqueles que as 

realizam .  

 

Humberto de Souza  

Vereador Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 34/2018 

 

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, 

Leone Maciel providências para que realize a operação de asfaltamento na rua 

Bernardo Paixão no bairro de Fátima.  

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Vinícius Dias 

Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na referida rua há diversos problemas com a terra que gera muita poeira, chuva, o barro 

e consequentemente buracos pela falta do asfaltamento. De acordo com moradores e 

transeuntes é necessário o asfaltamento urgente. Além de tudo tal problema se amplifica 

pois há também a desvalorização do bairro. (DESTAQUE) 

 

Vinícius Dias 

Vereador Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  35/2018 

 

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, 

Leone Maciel providências para que realize importantes mudanças na rua Milão no 

bairro Jardim Europa  

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Vinícius Dias 

Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo moradores e transeuntes da rua Milão no bairro Jardim Europa está com 

problemas de sinalização de trânsito e todos que lá transitam correrem risco de sofrerem 

acidentes, é importante a implantação de mais sinalização como também faixa de 

pedestre para a minimização do problema em questão. 

 

 

 

Vinícius Dias 

Vereador Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 36/2018 

 

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, 

Leone Maciel providências para que realize operações tapa buraco na Rua Venceslau 

Brás no bairro São João.  

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Vinícius Dias  

Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Bairro São João em especifico na Rua Venceslau Brás a situação está precária por causa 

dos buracos, operação tapa buraco no bairro é de extrema importância para os 

moradores e transeuntes alegam.  

 

 

Vinícius Dias 

Vereador Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  37/2018 

 

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, obter o asfaltamento da Rua: Longino Coelho no 

Bairro: Alvorada. Neste local a rua existente ainda e de terra e os moradores estao 

querendo algum tipo de providencia para o asfalto. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

Samuel Abreu 

Vereador Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nesse local, os moradores estão reclamando pela a falta de estabilidade dessa rua, pois 

não tem asfalto onde esta tendo reclamações em relação a poeira desse local . Este 

pedido ajudara muitos moradores do local favor realizar com urgência. 

Samuel Abreu 

Vereador Jovem 

 

 

DESTAQUE 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N°  38/2018 

 

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 e Secretaria Municipal de Transito para a sinalização no cruzamento da 

Escola Milton Campos. 

  

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

SARA REBECA 

Vereadora Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Atendendo os pedidos dos moradores e funcionários da Escola  Milton Campos, ao 

grande índice de acidentes diários e para segurança de todos. 

 

 

SARA REBECA  

Vereador Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 39/2018 

 

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 e Secretaria Municipal de Transito para que seja instalado faixa de 

pedestre elevada na Avenida Alberto Moura, próximo a faculdade Promove  

  

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018 

 

SARA REBECA 

Vereadora Jovem 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Atendendo ao pedido dos moradores do Bairro Nova Cidade e aos alunos da faculdade 

Promove, pois ser um de grande índice de acidente  

 

 

SARA REBECA  

Vereador Jovem 

 

 

 

 

DESTAQUE 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 40/2018 

 

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 um processo de implantação de iluminação adequada, no término 

da Rua Major Campos e também no início da Rua Sr. Dos Passos, 

localizado no bairro Centro. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. 

 

 

Filipe Abreu 

Vereador Jovem 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na referida rua não há iluminação adequada, o que vem causando 

transtornos aos seus moradores e transeuntes, sendo uma reivindicação 

constante dessa comunidade. 

 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018. 

 

 

Filipe Abreu 

Vereador Jovem 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 41/2018 

 

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, providencias para que realizem um processo de 

inserção da faixa de pedestres elevada, referente à rua Fernando Pinto, do 

bairro Centro. 

 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018. 

 

 

Filipe Abreu 

Vereador Jovem 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na referida rua encontra-se complicada a transição dos pedestres e 

estudantes, causada pelo trânsito caótico e dificuldade de mobilidade. 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018. 

 

 

Filipe Abreu 

Vereador Jovem 

 


