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APRESENTAÇÃO

A verdadeira política é a ciência de promoção do desenvolvimento com qualidade de vida para todos os cidadãos de 
uma sociedade. Um poder Executivo Municipal deve governar a partir de premissas fundamentais – os anseios e 
necessidades do povo; a realidade local, e o contexto estadual e nacional – implementando uma agenda estratégica de 
desenvolvimento integrado e sustentável, na perspectiva das gerações presentes e futuras. A partir desta visão, é que 
apresentamos nossas candidaturas a Prefeito e Vice-prefeita de nossa querida Pedro Leopoldo, sob um ideal 
representado pelo lema: AGORA É A VEZ DO POVO! 
Nossa experiência política nos indica que é possível promover mudanças com criatividade e inovação, a serviço de uma 
grande obra social. Ademais, é importante explicar os princípios e crenças que nos motivaram a colocar nossos nomes 
para apreciação nestas eleições, sem os quais, nossas candidaturas careceriam de sentidos mais claros: 

Este Plano de Administração Municipal, para o período de 2021-2024, possui uma estruturação de 
planejamento estratégico de desenvolvimento, com duplo foco: PRESENTE E FUTURO. 
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- O sentimento de fraternidades humana que anima nossos corações e mentes, inspirado por Deus, Nosso Pai Celestial; 

- A confiança no povo digno e trabalhador da cidade de Pedro Leopoldo, que cada dia mais compreende o significado da 
democracia; 

- A convicção de que os homens e mulheres de bem, zelosos da verdade e da honestidade, devem participar ativamente 
dos debates e processos políticos de uma sociedade;
 
- A certeza de que as bases do desenvolvimento de Pedro Leopoldo foram construídas, em sua maioria, pelas forças 
políticas que hoje nos apoiam, representados por homens e mulheres de valor público; 

- A vontade política de fazer Pedro Leopoldo avançar mais, através da implantação de programas e projetos inovadores, 
orientados para a geração de resultados sociais e efetivos; 

- A fé e a esperança de um futuro melhor para melhoria da qualidade de vida de todos e de todas. 



APRESENTAÇÃO

Ainda que nossa equipe responsável pela elaboração tenha se empenhado em utilizar termos de fácil 
entendimento, percebemos que este documento possui forte teor técnico. Por isso, durante o processo eleitoral 
estaremos promovendo diversas oportunidades de interação e comunicação com a sociedade, visando apresentar 
claramente todas as nossas propostas derivadas em programas, projetos e ações para validação popular.
Um planejamento, de todo modo, nunca está pronto, acabado. Neste sentido, o presente plano (apesar de toda a 
fundamentação teórica que o sustenta, de todo o esforço feito para captação dos anseios e necessidades do povo) 
é ainda um processo que poderá receber ajustes durante o período eleitoral, a partir de debates com os vários setores 
segmentados da sociedade. É necessário frisar que, para que consigamos alcançar as ideias, é preciso o empenho de 
todas as instituições, vontades políticas e sociedade. E pensando nisso, afirmamos a ideia que o nosso Plano de 
Governo é totalmente PARTICIPATIVO. Sem a opinião de nossos munícipes nossas propostas são infundáveis. 
O esforço abre caminhos, e estes caminhos nos levam ao desenvolvimento. Contribuir para o bem-estar e avanço de 
nossa querida cidade é o que mais desejamos. Sabemos quem somos hoje, e juntos construiremos o que queremos 
ser amanhã, pois um novo futuro se aproxima. AVANTE, PEDRO LEOPOLDO!

“AGORA É A VEZ DO POVO!” 
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Implantar definitivamente o PA 24h na Região Norte;

Reestruturação de equipes atuantes no PSF, analisando minuciosamente as jornadas de trabalho e diretrizes 
de atendimento da população;

Valorizar o profissional da saúde estabelecendo critérios como tempo de serviço, cargos, etc;

Reestruturação dos PSF´s em termos de espaço físico, acomodações, redução/eliminação das filas de espera para 
consultas com médicos especialistas; 

Viabilizar recursos para melhor infra-estrutura dos aparelhos públicos de saúde como hospitais, postos e unidades 
de saúde, com expansão da demanda por abertura de leitos e ofertas de atendimento no município;

Implementar através de recursos tecnológicos um Sistema Online e central telefônica para acompanhamento de 
consultas médicas referenciadas; 

Criar o Cartão Saúde PL: um sistema informatizado para identificação do cidadão pedroleopoldense, para que 
cada médico, ao fazer o atendimento, tenha online todos os dados do prontuário do paciente, independentemente 
do local do atendimento;

Renovar a frota e garantir a manutenção constante dos carros de UTI Móvel e Ambulâncias reduzindo gastos 
desnecessários com locações; 

Buscar a viabilidade de parcerias governamentais para a implantação de um IML municipal; 

Garantir o funcionamento regular do Hospital Municipal e assegurar a manutenção e ampliação de seus serviços;



SAÚDE
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Viabilizar a implantação de um Centro Oftalmológico;

Disponibilizar os educadores físicos e fisioterapeutas para educação aos idosos em academias ao ar livre; 

Buscar junto ao Ministério da Saúde, programas abrangentes prioritários para os Pedroleopoldenses;

Formar comissões locais de saúde para apoio junto ao Conselho Municipal de Saúde;

Buscar recursos junto à Secretaria do Estado da Saúde a implantação de um polo do 
SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência; 

Reestruturação completa e manutenção da Farmácia Municipal, para garantir o suprimento adequado de 
medicamentos. O mesmo com a Farmácia Municipal no PA de Lagoa de Santo Antônio; e bairros afastados;

Ampliar o atendimento pediátrico, trazendo novos profissionais e capacitando os atuais; 

Implantar uma UPA na região norte da cidade de Pedro Leopoldo; 

Viabilizar a implantação do programa Farmácia em Casa;

Saúde bucal: viabilizar ampliar a cobertura básica e especializada de saúde bucal e criar um serviço de 
atendimento itinerante especificamente para as escolas públicas; 

Ampliar e fortalecer programas voltados para a assistência domiciliar terapêutica; 

Apoiar programas de atenção integral à saúde da criança e de incentivo ao aleitamento materno que visem à 
redução da mortalidade materna e de crianças de zero a cinco anos de idade; 



SAÚDE
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Criar o sistema de vigilância epidemiológica de acidentes e violência e implementar programas de prevenção à 
violência pública e doméstica, esclarecendo seus riscos para a saúde e as implicações judiciais da mesma;

Realização de estudos e formulação de programas de prevenção ao suicídio e atendimento aos sobreviventes com 
contratação de especialistas para atendimentos específicos a essa questão;

Construir protocolos de atendimento para um atendimento específico para saúde mental, como já acontece em 
cidades como Florianópolis e Belo Horizonte, tendo em vista o atendimento a nossa população em sofrimento psíquico; 

Saúde da Mulher: viabilizar campanhas e ações afim de priorizar e abraçar a saúde feminina; 

Saúde do Homem: desenvolver campanhas e ações voltadas para a saúde masculina; 

Saúde escolar: implantar um programa de saúde nas escolas envolvendo ergonomia em sala de aula, análise postural, 
nutricional, oftalmológica, saúde oral, acuidade auditiva; 

Saúde dos animais: implementar o Canil Municipal – será um espaço de acolhimento de animais de pequenos e
grande portes, recolhido nas vias e estradas, viabilizando o encaminhando adequado destes animais soltos na 
zona urbana e periferias, evitando acidentes de trânsitos e outros perigos. Neste espaço os animais receberão 
tratamentos veterinários, e colocados para adoção – Criação de uma lei de regulamentação para o bem estar animal; 

Treinamento contínuo, capacitação e humanização do atendimento;

Campanhas e projetos contra o uso de drogas e álcool;

Fortalecimento das comunidades terapêuticas.



EDUCAÇÃO
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Ampliação e reestruturação de CEMAIS para que as nossas crianças estejam bem instaladas e seguras em um 
ambiente propício, além de possibilitar que mães e pais possam trabalhar com maior tranquilidade; 

Investir em construções, reformas e melhorias dos espaços físicos das nossas escolas, dotando esses locais de 
ambientes propícios a prática pedagógica; 

Adaptar a infraestrutura existente para atender o funcionamento das escolas, readequar instalações elétricas 
para suportar a ampliação do número de equipamentos e climatização das salas de aula, reforma e construção 
de quadras poliesportivas cobertas para fomentar a prática saudável de esportes; 

Dotar a Biblioteca Pública Municipal de espaços mais adequados e de pessoal. Para isso, é preciso investir em 
espaço físico, equipamentos mobiliários, climatização e ampliação do acervo existente; 

Melhorar os espaços e instrumentos de apoio pedagógico com a implantação de bibliotecas nas escolas municipais, 
ampliar o número de computadores nos laboratórios de informática, e disponibilizar multimeios didáticos compatíveis 
com a demanda; 

Criar um programa de incentivo a leitura, com a visita programada de escolas à Biblioteca Municipal, com 
apresentação do acervo, narração e leitura de histórias e sugestões de leitura para alunos e professores 
de educação infantil e ensino fundamental; 

Criar e estimular ações de leitura destinadas a participação de grupos de espaços de educação não formal: 
lares de acolhimento, asilos, associações comunitárias e outras ações sociais. Implementar oficinas, saraus, 
narrações de histórias, recitais de poesia, leitura em voz alta, encontro com autores, ilustradores 
e leituras orientadas; 
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Valorizar os profissionais da educação, oferecendo cursos de qualificação permanente, incentivar cada vez 
mais práticas multidisciplinares; 

Fortalecer o Conselho Municipal de Educação de forma a ouvir as demandas e propor ações que objetivem 
o atendimento das necessidades;

Visando ações conscientes em prol de nossas crianças jovens, familiares e comunidade escolar, iremos reafirmar 
o compromisso de parcerias com o Conselho Tutelar, CMAS, CMDCA, CDC, CRAS, CREAS, Conselho Municipal de 
Educação, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Legislativo e Associações de Bairros.

Para uma boa educação, é preciso se atentar a sua base. 
Por isso, nosso objetivo é investir na valorização dos profissionais 
da educação, oferecendo cursos de qualificação permanente e 
incentivar cada vez mais práticas multidisciplinares. Fortalecer o 
Conselho Municipal de Educação ouvindo as demandas e propondo 
ações que objetivem o atendimento das necessidades. 
Iremos buscar recursos para viabilizar a ampliação e reestruturação 
de CEMAIS e escolas municipais para que as crianças e adolescentes 
estejam bem instaladas e seguras. A  construção de creches e a 
disponibilização de horários e estruturas que atendam as demandas 
dos pais e, principalmente das crianças, também é prioridade para o 
nosso governo. 
Educação é a nossa base. 

EDUCAÇÃO

“

“

Salim e Kênia
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Viabilizar recursos e atrativos para a implantação do Parque Industrial;

Reestruturação dos Processos Licitatórios, afim de gerar mais empregos, menos custos para que o capital circule, 
em grande parte, no município de Pedro Leopoldo; 

Debater com a população do município propostas de emprego que visem uma cidade com baixo índice de 
desemprego, fomentando políticas públicas para os trabalhadores e trabalhadoras;

Mapeamento e combate efetivo à precarização do trabalho no município, identificando os pontos de trabalho 
precário e atuando de forma incessante para tratar o emprego como direito social;

Firmar Convênio e parcerias com a Associação Comercial e Industrial  de Pedro Leopoldo;

Diálogo com as empresas locais para adesão a políticas específicas de primeiro emprego e de estabilidade 
de emprego;

Incentivo à capacitação profissional em parceria com a Faculdade de Pedro Leopoldo com cursos nos setores 
de informática, auxiliar administrativo, cursos de idiomas e outros que qualifiquem os jovens, adultos e idosos;

Criar o MERCADO AGRICULTOR FAMILIAR DE PEDRO LEOPOLDO afim de apoiar a comercialização de produtos 
dos pequenos produtores rurais locais. Além de girar a economia dentro da cidade, e fomentar a agroecologia 
familiar, criando condições de trabalho com dignidade e com responsabilidade ambiental e social;



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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Estímulo às redes de cooperação e à economia solidária, de modo a fazer frente as tendências de monopolização 
do mercado e a apoiar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas;

A poio aos produtores artesanais, com promoção de feiras e festivais que possibilitem espaços de comercialização 
próprios;

Articular junto aos órgãos de âmbito governamental, para apoio a iniciativa privada, buscando aproveitamento 
de incentivos e recursos para o desenvolvimento econômico e social do Município;

Orientar e incentivar as associações, cooperativas e outras modalidades de organizações associativas, com 
vistas ao incremento e valorização das atividades industriais, comerciais e agropecuárias;

Implantar um núcleo de negócios atacadista e transformador de matérias primas adquiridas principalmente 
em nosso município, a fim de gerar emprego e renda; 

Articular junto aos órgãos de âmbito governamental, para apoio a iniciativa privada, buscando aproveitamento 
de incentivos e recursos para o desenvolvimento econômico e social do Município;

Regularizar os aspectos ambientais das áreas de Distritos Industriais em Pedro Leopoldo; 

Reativar o Distrito Industrial das Pedras em Quinta do Sumidouro;

Regulamentar a documentação junto a Associação Comercial e Industrial, o comércio ambulante em 
todo o Município; 

Manter os principais eixos viários rurais em boas condições de trafegabilidade como forma de facilitar a logística 
de escoamento da produção e a integração social entre os meios urbano e rural; 



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLANODIRETÓRIOGOVERNAMENTALMUNICIPAL - 2021 A 2024 15

Enfatizar a compra e produção de produtos destinados a merenda escolar do município, junto aos 
pequenos produtores locais;

Buscar parcerias junto ao Governo, viabilizar no bairro de Lagoa de Santo Antônio o Centro Comunitário de 
Educação que oferecerá cursos de informática, línguas estrangeiras, gestão de pequenos negócios e pré-vestibular 
para moradores da região cadastrados no CRAS; 

Atrair e incentivar empresas parceiras do meio ambiente e com responsabilidade social;
Organização e desenvolvimento de feiras tecnológicas, culturais, gastronômicas e agropecuárias.

Existem várias formas de conseguir recursos para minimizar o 
impacto que virá na economia pós pandemia. Uma forma muito 
eficiente é a implantação da Divisão de Planejamento, Gestão e 
Projetos na Prefeitura que irá proporcionar a Reestruturação dos 
Processos Licitatórios, afim de gerar mais empregos, menos custos 
e para que o capital circule, em grande parte, no município de 
Pedro Leopoldo, resultando diretamente na economia local. 
Articular junto aos órgãos de âmbito governamental, a nível 
Estadual e Federal a fim de viabilizar recursos e atrativos para a 
implantação do Parque Industrial para apoio a iniciativa privada, 
buscando aproveitamento de incentivos e recursos para o 
desenvolvimento econômico e social do Município. Essas ações 
podem facilmente ser feitas e vão gerar muitos recursos para a 
Prefeitura já no primeiro ano de governo. 
Precisa apenas de boa vontade e muito trabalho. 

“

“

Salim e Kênia
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Implementar um projeto de treinamento e capacitação de servidores com vistas a excelência na oferta dos 
serviços públicos;

Garantir uma política de correção salarial aos servidores municipais, partindo do pressuposto básico, que 
servidores valorizados resultam em indivíduos satisfeitos e motivados, prontos para desenvolverem com 
compromisso as atividades inerentes aos seus postos, resultando assim uma melhoria na qualidade 
de atendimento dos serviços públicos;

Revisão e adequação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários que garantam a dignidade ao servidor público, 
no que tange ao seu desenvolvimento profissional e pessoal;

Implantar programas de qualidade de vida e saúde para os servidores e seus familiares; 

Otimizar os recursos públicos dentro da prefeitura a fim de reduzir custos operacionais;

Criar uma Secretaria Municipal/Divisão de Planejamento, Gestão e Projetos. Um órgão com atribuições especificas, 
competindo-lhe: elaborar a execução, coordenação e acompanhamento dos diversos programas e projetos, afim 
de evitar o desperdício de verbas licitatórias pela falta de projetos bem elaborados;

Melhoria do acesso às informações e receitas de despesas públicas. Fortalecendo o controle interno e resultando 
assim na transparência e modernização das ações governamentais;

Ampliar o Portal do Cidadão com novas abas, e simplificar didaticamente a leitura de processos através do mesmo;



ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
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Redirecionar os canais de comunicação existentes e criar novos a fim de aproximar a sociedade e o governo 
municipal no intuito de que as ações governamentais atendam as necessidades da população pedroleopoldense; 

Implantar o Orçamento Participativo: Democratizar a elaboração do Orçamento Municipal, promovendo a 
participação da sociedade local no planejamento, no acompanhamento e na fiscalização da execução orçamentária;

Implantar o projeto Gabinete Aberto, por meio do qual o prefeito vai realizar audiências públicas nas quais 
pessoas ou grupos possam apresentar, propor e discutir temas. Essas audiências serão marcadas de forma 
periódica (trimestrais), tanto entre as comunidades da zona urbana, quanto em cada comunidade da zona rural. 

Os problemas em Pedro Leopoldo hoje, infelizmente, são muitos. 
Com certeza o principal é a  falta de empregos e renda. O que 
colhemos hoje em Pedro Leopoldo é o reflexo da falta de cuidado 
dos prefeitos e prefeita até aqui. Reflexo de má gestão. Nossa 
cidade não foi preparada para as diversas oportunidades que já 
tivemos. As empresas foram embora de Pedro Leopoldo e o pior, 
não foram desenvolvidos projetos para que outras empresas 
fossem atraídas para a cidade e, as empresas que conseguiram 
sobreviver não receberam qualquer tipo de fomento ou incentivo 
para seu desenvolvimento. Isto é lamentável. Com uma gestão 
responsável e eficaz, com profissionais técnicos e especialistas
em cada área teremos a condição de garantir os avanços
necessários para o desenvolvimento da nossa cidade.

“

“

Salim e Kênia
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Criação de um plano de implantação com ações conjuntas com os órgãos de segurança pública para viabilizar 
melhores condições de combate à criminalidade; 

Reestruturação da Guarda Municipal, reestabelecendo o seu papel constitucional, redirecionando suas ações de 
forma a integra-la às demais políticas públicas de segurança, elaborando uma matriz de gerenciamento  
buscando a colaboração com os demais órgãos de segurança estaduais e federais; 

Para discutir e melhor formular a Política Municipal de Segurança Pública, iremos fundamentar e manter o 
Conselho Municipal de Segurança Pública, firmando ligações sólidas com o Poder Judiciário, Polícia Militar e 
Civil e Ministério Público.

Polir e refinar o sistema de segurança e monitoramento virtual “Olho Vivo”, bem como analisar minuciosamente 
os contratos de locação de empresas e equipamentos afim de reduzir gastos excessivos a um sistema que 
beneficiará a nossa cidade; 

Para a segurança patrimonial e trabalho de segurança preventiva, iremos trabalhar na ampliação do efetivo da 
Guarda Municipal, e também, modernizar seus equipamentos; 

Criar o projeto SCV “Segurança de Comércio e Vizinhança” que estará presente em todas as regiões do Município em 
parceria com as Associações de Bairro, Guarda Patrimonial e Polícia militar, para trabalhar junto da população 
e com ações preventivas contra a criminalidade; 

Para que a população tenha melhor acesso à assistência jurídica de qualidade, nos empenharemos em firmar 
um convênio junto ao Departamento de Assistência Jurídica (DAJ) da Faculdade de Direito de Pedro Leopoldo; 



SEGURANÇA PÚBLICA
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Apoiar e manter o Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD

Trabalhar na reestruturação das Unidades Policiais de Apoio ativas no Município de Pedro Leopoldo, com o intuito 
de oferecer melhores condições ao trabalho de policiamento preventivo e repressivo; 

Fortalecer e ampliar os programas de prevenção social da violência e inclusão social existentes para melhor 
orientação de crianças e adolescentes; 

Buscar recursos junto ao Governo do Estado para a implementação de uma Delegacia 24h no polo do 
Bairro Andyara. 

Tivemos bons avanços nos últimos anos no quesito segurança 
com a colocação em prática de alguns dos meus projetos, por 
exemplo: criação da Secretaria de Segurança Pública, Olho vivo, 
reestruturação e armamento da Guarda Municipal, instalação 
de ponto de apoio da Guarda na região da Lagoa entre outros. 
Estes são projetos que eu batalho por eles desde 2014. 
Avançamos neste sentindo, porém, podemos e devemos ir além. 
No nosso governo, isso irá acontecer.

“

“

Salim  
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Aplicar a lei efetiva de Regularização Fundiária. A população merece ter seus devidos direitos e documentações 
em dia com suas terras em seus nomes; 

Criação do Plano Municipal de Habitação para famílias carentes; 

Buscar recursos para manutenção do Cadastro Imobiliário;

Regulamentar o Comércio Informal de Pedro Leopoldo através da Lei para que sejam amparados nossos 
comerciantes e ambulantes; 

Reestruturar o modelo de Limpeza Urbana na cidade, visando analisar contratos e evitar o desperdício do 
orçamento público em processos licitatórios de empesas que atuam com a limpeza;  

Melhorar os trabalhos de manutenção da cidade, como capina limpeza de bueiros, poda de árvores, pintura de 
guias e sinalização, garantido uma cidade limpa e bem cuidada.
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Planejar e integrar as políticas setoriais de transporte coletivo, trânsito e vias públicas visando a melhoria do 
Transporte Público para a população pedroleopoldense; 

Implantar a Integração de Bilhete Único. Ampliar novas linhas de ônibus e integrar o cruzamento das mesmas; 

Pensar estrategicamente nos nossos ciclistas visando recuperar e construir novas ciclovias; 

M elhorar o sistema de sinalização semafórica e viária;

Aperfeiçoar e manter o sistema de sinalização aos pedestres criando e destacando mais faixas em pontos 
estratégicos dos bairros; 

Apoiar e fortalecer a TRANSPL, ampliando o seu efetivo aos distritos;

Investir em pavimentação asfáltica de qualidade; 

Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios públicos;

Viabilizar a melhora do trabalho de pavimentação e recapeamento de nossas ruas da cidade; 

Ampliar o serviço de iluminação de LED pública nos bairros e no entorno do Município;

Buscar recursos para viabilizar e garantir a acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência motoras 
em todos os prédios públicos.
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Identificar áreas de risco e vulnerabilidade, afim de mapear o perfil de indivíduos carentes de necessidades 
de serviços e benefícios sociais; 

Reforçar a atuação Sistema Único da Assistência Social (SUAS) no município; 

I mplantar um terceiro polo do CRAS; 

A umentar a infraestrutura e equipe do Conselho Tutelar para melhorar sua performance de atuação social 
no município;

A firmar a parceria, capacitar com informações e estudos as organizações de base como Associações 
Comunitárias de Artesãos, Moradores, Agricultores, dentre outras; 

E fetivar o serviço de acolhimento institucional provisório de atendimento à mulher em situação de risco;

A perfeiçoar a gestão municipal do Programas Inclusão Produtiva e Bolsa Família; 

B uscar recursos para implantar a “Casa lar” e “Casa de Passagem” para o atendimento do serviço de 
acolhimento Institucional provisório e ressocialização aos moradores de rua;

Assegurar a formação continuada e permanente aos profissionais da Secretaria da Assistencial Social; 
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Recuperação de Áreas Degradadas: Viabilizar recursos para revitalização de áreas de proteção permanente 
que sofreram efeitos negativos da urbanização devolvendo a vitalidade e transformando essas áreas em espaços 
verdes urbanos, e assim estimular a convivência harmônica entre a população e a natureza na zona urbana; 

Arborização: Implementar ações permanentes em parceria com os órgãos ambientais para fomentar a produção e 
plantio de mudas de espécies adequadas ao espaço urbano visando a arborização em harmonia com a urbanização;

Incentivo a implantação de novas áreas de Fruticultura e apoio técnico na implantação de agroindústrias;

Implantação do Centro de Educação Ambiental; 

Manter e buscar melhorias aos Convênios de apoio ao produtor rural;

Construir o Parque Machacalis no bairro Andyara. Aproveitar o máximo do espaço do terreno municipal para levar 
lazer e mais arborização à região;

Implementar o Projeto “Adote uma árvore”;

Para melhor celebrar a hipótese de turismo ambiental, propomos a criação de uma Área de Proteção Ambiental 
na região do Capão;

Criação de um Parque Ecológico na região do bairro Roberto Belizário;

Revitalização da Lagoa de Santo Antônio e seus afluentes da área urbana através de ações ambientais, 
implementadas em conjunto com os órgãos ambientais e sociedade civil;
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Promover em períodos bimestrais uma maior fiscalização Ambiental, tanto visual quanto sonora;

Implantar a revitalização da área verde no bairro Morada dos Angicos; 

Buscar o devido licenciamento para adequação de derramamento de entulhos sem prejudicar as áreas 
comuns do cidadão; 

Viabilizar a implantação de uma Escola Família Agrícola, com o objetivo da utilização das novas tecnologias a 
maneira mais adequada de lidar com a realidade do campo e fixação dos jovens no campo;

Incentivar e apoiar projetos voltados para a educação ambiental e patrimonial; 

Elaborar uma estrutura para maior incentivo as instituições de Coleta Seletiva;

Treinamento, capacitação e organização de brigadistas e bombeiros civis;

Elaboração de plano de controle e prevenção de incêndios.
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Incentivo aos Campeonatos Regionais e Olimpíadas Interescolares;

I mplantação do Programa Esporte e Lazer da Cidade – Praças da Juventude, cujo objetivo do projeto é construir 
complexos esportivos nas regiões de vulnerabilidade social dos municípios;

B uscar recursos para Construção e Revitalização das praças, quadras poliesportivas, campo de futebol, pistas de 
corrida, ciclovias, de skate e esportes radicais, área de ginástica com a ampliação do projeto Academias da Cidade, 
e da melhor idade;

B uscar recursos para revitalização e ativação do complexo esportivo CEPPEL;

D emocratização do acesso as atividades Esportivas Educacionais, visando a inclusão social e o desenvolvimento 
integral de crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente 
em áreas de risco e vulnerabilidade social, com a implantação do Programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte;

V alorizar as demais dimensões do esporte, resgatando o Campeonato Amador (por meio das respectivas ligas, 
clubes e demais organizações), recreativo, especializado, paraolímpico e não-olímpico; 

C riação de um Calendário Esportivo no município para a realização de campeonatos de motocross, handball, 
vôlei, bicicross, correio, passeio ciclístico, artes-marciais entre outros;

P romover parceria para manter e aprimorar o futebol profissional em Pedro Leopoldo. 
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 Apoio às festas e manifestações de culturas religiosas;

A poio às festas Folclóricas, tradicionais e culturais da nossa cidade, como o Boi da Manta, afim de gerar uma 
maior movimentação cultural em nossa cidade;

A poio e incentivo a qualificação dos produtores artesanais do Município firmando a parceria entre os artesãos 
e demais associações;

M anutenção e melhorias as “feirinhas” realizadas na Praça da Estação;

A dequação do Calendário Cultural da cidade, incentivando o turismo rural, ecológico e histórico com a organização 
de caminhadas e cavalgadas;

R ealizar o levantamento do acervo de monumentos e belezas naturais, buscando incentivo junto ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, para possibilitar o resgate da identidade histórica. Além de 
converter espaços em pontos turísticos, incentivando a Instalação De Pousadas, por meio do Programa “Monumenta”, 
do Governo Federal;

F ortalecer e dinamizar as ações do Fundo Municipal de Cultura, objetivando maior participação dos produtores 
culturais da cidade; 

Realizar Censo Cultural na cidade para identificar o que seus diversos atores culturais criam e produzem auxiliando 
na promoção e divulgação;

 



ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER

CULTURA E TURISMO

PLANODIRETÓRIOGOVERNAMENTALMUNICIPAL - 2021 A 2024 33

 Implantação do Centro de Atendimento ao Turista; 

 Construção do Teatro Municipal e ampliação do Centro Cultural;

 Registro cultural da comunidade Quilombo do Pimentel para melhor reconhecimento oficial da existência e 
relevância da comunidade na história de Pedro Leopoldo;

 Incentivo a bandas e artistas locais.

 
O que falta é incentivo e querer fazer a coisa acontecer. Temos 
condições para isso. Vamos fortalecer, impulsionar, criar e explorar 
os nossos atrativos turísticos. Podemos sim, atrair os olhares e as 
pessoas para a nossa cidade. Em nosso governo iremos estimular 
o setor de eventos e feiras, além, é claro, de valorizar e divulgar o 
que nós temos de melhor. O Parque de Exposições pode ser 
movimentado com feiras e encontros de tecnologia, 
empreendedorismo, agropecuária, automotivos, motobilístico, 
esporte em geral, startups, móveis, gastronomia, construção civil, 
engenharia, arquitetura, flores e plantas, artesanato e  por aí vai... 
Os nossos artistas merecem e necessitam de espaços para suas 
exposições, apresentações e encontros. As nossas praças precisam 
estar seguras, limpas, bem equipadas, iluminadas, arborizadas e 
com a presença das famílias. 

“

“

Salim e Kênia 
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 Criação de uma Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres;

C riação de uma rede de serviços públicos que ofereçam sustentação à aplicação da Lei Maria da Penha, com 
criação de Casas Abrigos e Centros de Referência e Atendimento à Mulher, bem como Centros de Ressocialização 
do Homem Agressor; 

C riação de clinicas especializada para atendimento da saúde da mulher;

H umanização de profissionais e serviços, incluindo residentes, em Ginecologia. Obstetrícia e saúde da mulher. 
Educação continuada para as reais necessidades da mulher (física e psicológica);

C ombate à doenças femininas, maior atenção, prevenção pela conscientização (câncer de mama e colo do útero, 
HIV, lúpus, entre outras) e realização rápida e eficiente de exames (Papanicolau, Mamografia);

D ireito a amamentação digna, incentivar e fiscalizar o cumprimento da Portaria 193 que garante que mães 
funcionárias públicas possam amamentar seus filhos no ambiente de trabalho;

G arantia de vagas em creches com horários flexíveis para crianças de 0-3 anos para que as mães possam trabalhar;

G arantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas as mulheres de Pedro Leopoldo, 
observando as diferenças étnico-raciais, geracional, ou de qualquer outra; 

P olíticas Públicas educacionais que garantam o combate do machismo a mulher negra, pobre em todos os níveis 
educacionais. 
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 Implementação de serviço municipal de proteção para mulheres em situação de violência; 

 Núcleos e postos de atendimento à mulher na delegacia comum com pessoal capacitado; 

 Serviço especializado de psiquiatria nos hospitais para tratar casos de doenças às vítimas de abuso sexual e 
violência doméstica; 

 Abrigo temporário para mulheres em situação de violência doméstica e que não tem para onde ir; 

 Maior prioridade às mães solteiras nos programas de habitação popular na cidade;

 Permitir a parada de mulheres fora do ponto de ônibus a noite para desembarque em lugar iluminado e seguro 
de sua preferência;

 Capacitação de fiscalização, dos trabalhadores do transporte público e outros para combate ao assédio em locais 
públicos e garantia do tratamento adequado às vítimas; 

 Apoiar projetos de empreendedorismo e cooperativismo protagonizado por mulheres e na perspectiva da 
economia solidária;
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 Salim Salema Pimenta, 56 anos, além de ser o vereador mais votado da história 

de Pedro Leopoldo, sempre se destacou politicamente por sua disposição e sede 

de mudanças. Ele é empresário e com uma visão sempre muito arrojada batalhou 

e lutou em diversas frentes em Pedro Leopoldo. 

Em 2014 Salim proporcionou uma economia de milhões ao município ao ter criado 

um movimento contra o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal. 

Também em 2014, Salim esteve junto com o então Ministro da Agricultura, Antônio 

Andrade, quando conseguiu a cessão de uso do espaço próximo ao parque de 

exposições para a Construção do Mercado Agricultor Familiar, porém, a execução 

do projeto necessitava de algumas contra partidas da gestão do município que, 

infelizmente não foram atendidas. 

Outras bandeiras que o Salim sempre carregou foram: a revitalização do trevo da 

Holcim; a criação da subprefeitura na região Norte; o funcionamento 24 horas do 

PA da Lagoa; a implantação de ciclovias;  OLHO VIVO; atração de empresas; 

reestruturação do SISTEMA DE SAÚDE; valorização dos servidores público; 

plano de arborização; fomento ao turismo, reestruturação e valorização do 

Memorial Chico Xavier; revitalização da orla da Lagoa de Santo Antônio, 

implantação de banco, lotérica, cartório, correios e um circular na região norte, 

entre vários outros projetos para toda a cidade.
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 Além de ter sido contra o aumento das passagens do transporte público, e defender a legalização do moto taxi e 

transportes alternativos na cidade, Salim é um dos autores da Lei que criou o Dia de Luzia em Pedro Leopoldo e 

liderou recentemente a luta contra a implantação do pedágio na Mg424. Em 2016, Salim se tornou vice-prefeito 

acreditando que teria autonomia para realizar os seus sonhos para Pedro Leopoldo e, sofreu a maior decepção 

política de sua vida. Salim viu seus sonhos serem adiados pois, o atual prefeito, o deixou de escanteio, não o 

deixando opinar e nem participar de decisões importantes na gestão. Salim hoje, continua vice-prefeito 

trabalhando e atendendo nas ruas, casas e contando com a ajuda do povo, de amigos empresários e de deputados 

que formam sua base política e, tem conquistado vários benefícios para a cidade como: doação de ambulâncias, 

viaturas da PM e CIVIL, verbas para saúde e Educação, entre outras... Com toda a sua experiência e força política, o 

sonho do Salim é ter a autonomia para executar os projetos que sempre sonhou para a cidade. Isso só é possível 

com a caneta de prefeito nas mãos. Por isso, hoje, Salim se apresenta como candidato a prefeito de Pedro Leopoldo 

com o sonho e a missão de TRANSFORMAR Pedro Leopoldo em uma Terra de Oportunidades para Todos e para Todas.

 

Agora é a vez do Povo. VOTE 70.
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 Sou Kênia da Silva, também conhecida como Kênia do Depósito Luana. 
Nasci em 20 de maio de 1979. Sou Filha de Dª Ana e José Estevão, irmã de 
Wemerson, Claudia, Luciana, Cristiane, Claudio e Junior. Sou esposa de 
Roberto Gomes Carvalho, o BETO. Sou mãe de Lucas, Gustavo e Akiane  e 
Avó de Davi, Luíza, João e Giovana. Desde criança, tive que entender a dura 
realidade de uma vida muito simples e sem recursos. Meus pais nos criaram 
com muito trabalho, amor e honestidade, eu, meus seis irmãos e irmãs, 
catando e vendendo ferro velho, plásticos e papelão. Todo o sustento  da 
nossa família  vinha  dali,  assim também todos os brinquedos  que a gente 
tinha na época.  Junto com Lucinha, Fatinha e a Dona Preta sou uma das 
primeiras moradoras da Rua G no Theotonio Bastista de Freitas, nosso 
querido Bairro da Lua. Além de ajudar os meus pais na reciclagem de lixo, 
trabalhei como doméstica  em casas  de família  no centro de Pedro 
Leopoldo, fui auxiliar de  cozinha no Mercado Central,  trabalhei também 
com a dona Giselda e suas filhas na Ju Flores para ajudar  no sustento de 
minha casa. Sofri na pele muitos preconceitos por ter sido mãe solteira, mas 
nunca desisti de meus sonhos. Em 2003  ajudei a minha irmã Luciana a 
implantar o Depósito Luana no Bairro Teotonio Batista.  Sempre na luta e 
em busca de  melhores condições de vida para a família em 2005 consegui 
uma oportunidade de ir trabalhar  fora  do país. As coisas pareciam que iriam
melhorar de vez... Era  a realização de um sonho, idealizei  tantas conquistas  
mas, as coisas não eram tão simples e, não aconteceram como eu havia 
imaginado. Estava longe do meu país, da minha cidade, sem minha família, 
longe dos filhos e amigos, e acabei me entristecendo. Perdi meu emprego, 
fui julgada, subestimada e humilhada por ser mulher e, desta vez,   
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realmente eu havia encontrado o fundo do meu poço. Quando as coisas pareciam não ter mais solução, foi aí que encontrei 
DEUS em minha vida.  Através de uma família Brasileira, a quem tenho gratidão de vida, consegui um emprego em uma 
fazenda no sul de Portugal como Pastora de Ovelhas. Foi neste período que conheci o Roberto, o meu BETO, meu esposo, 
homem muito trabalhador e que me ajudou a me recuperar de vez. Fomos felizes por um período em Portugal e decidimos 
voltar para o Brasil, voltar para casa. Foi uma verdadeira festa, meus  filhos que já me chamavam de Kênia, voltaram a me 
chamar de mãe. Agora Feliz, de volta ao meu país, à minha cidade e às minhas raízes, ao lado de Beto e de toda minha 
família e amigos, voltei a trabalhar com minha irmã Luciana e  comecei a atuar em projetos sociais no Theotonio Batista de 
Freitas e região. Eu queria retribuir de alguma maneira aquilo que Deus havia feito em minha vida. Foi quando o Salim, um 
velho amigo da minha família, me convidou para ser sua assessora na Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Sabia da 
seriedade, do carinho e da vontade que Salim sempre teve de transformar a nossa cidade em um lugar melhor para todos.
Não tive dúvidas, era Deus, mais uma vez me guiando e me colocando na minha missão de vida. Trabalhando ao lado de 
Salim, conheci um novo mundo. Conheci pessoas muito especiais e descobri que podemos, todos, ajudar o próximo. Mesmo 
que com uma palavra ou um gesto, podemos sim fazer a diferença na vida das pessoas. Tudo aquilo que me faltou um dia, 
hoje eu faço questão de distribuir: Atenção, Respeito , AMOR e Dignidade. Fiquei tão motivada a melhorar como pessoa e 
como profissional que decidi fazer minha faculdade. Mais uma vez, Deus me deu provas da Sua Vontade em minha vida. 
Consegui uma bolsa de 100% para a faculdade de DIREITO. Acredito que Deus vem me capacitando, dia a dia, mês a mês, 
ano a ano e me trouxe até aqui. Hoje, tenho certeza absoluta, do grande propósito Dele em minha vida. Por conhecer o povo 
de  Pedro Leopoldo e as suas principais necessidades, por conhecer o Salim, a sua Força, a sua determinação, o seu trabalho, 
sua Honestidade, o seu Caráter, o seu Respeito e acima de tudo, a sua incansável luta para melhorar a qualidade de vida de 
todos os Pedro Leopoldenses, é que aceitei com muito orgulho e honra, continuar  caminhando ao seu lado para juntos,  
fazermos de Pedro Leopoldo um lugar melhor para todos e para todas. Amo minha cidade, Amo minha região e Amo o 
meu Bairro. Eu acredito que todos e todas nós, juntos e juntas, podemos sim, transformar Pedro Leopoldo em uma terra de
oportunidades para todos e todas.

Agora é a vez do Povo. VOTE 70.
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