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RELATÓRIO DE ATIVIDADES  -  ADMINISTRAÇÃO 2017 a 2020 

 

 

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo tem entre as suas 

principais atribuições: Planejar e executar atividades que visem o desenvolvimento de 

políticas que articulem, integrem e divulguem as manifestações culturais, atividades 

turísticas e modalidades esportivas do município. Planejar, executar e coordenar as 

festividades e eventos promovidos e apoiados pela Prefeitura Municipal. Planejar, 

coordenar e controlar a execução de programas, projetos, ações e atividades relacionadas 

com a cultura no município. Formular e executar a política municipal de esportes, 

desenvolvendo, coordenando, supervisionando e incentivando a realização de atividades 

físicas, desportivas e recreativas com ênfase no esporte. Promover em articulação com 

órgão e entidades da administração pública e da iniciativa privada, o desenvolvimento 

cultural do Município. 

 

Sendo assim se orientou na progressão econômica dos setores realizando atividades que 

valorizassem e movimentassem o setor produtivo local atraindo parceiros e turistas para o 

desenvolvimento da cidade com seu grande potencial artístico, esportivo e turístico 

respeitando a preservação da memória, mas possibilitando a evolução do município.  

 

As ações ocorreram de foram compartilhadas com produtores de eventos, esportistas e do 

setor do turismo objetivando articular o máximo de aproveitamento possível para que 

houvesse a ampliação da oferta de serviços e potencialização para a prosperidade local, 

apoiando a todos que procuraram a secretaria para a realização de todos aqueles projetos 

de interesse público.  
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CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 

 

 Realização das comemorações do Aniversário da Cidade com programação 

descentralizada, com atividades de lazer, esportivas e shows para todas as idades 

com repertório artístico diverso, incluindo uma apresentação exclusiva de 

instrumental; 

 Realização da tradicional festa do Boi da Manta no Bairro da Teotônio Batista de 

Freitas, Quinta do Sumidouro, Centro, Lagoa de Santo Antônio, Santo Antônio da 

Barra, Fidalgo e Vera Cruz de Minas; 

 Organização do Carnaval de Rua em formato de Blocos em várias regiões da cidade, 

conforme demanda da comunidade; 

 Realização do Carnaval em Fidalgo e Vera Cruz de Minas; 

 Realização do Dia de Luzia – 2018; 

 Realização da Semana Lund e Dia de Luzia em conjunto com o município de Lagoa 

Santa – presencial em 2019 e migrada para o formato online em 2020; 

 Manutenção da Feira Municipal de Comidas Típicas, Arte e Artesanato de Pedro 

Leopoldo; 

 Apoio na realização do Festival de Luz em duas edições 2018 e 2019; 

 Apoio ao Congresso Espírita – edições 2017 e 2019; 

 Chamamento Público para realização do Termo de Colaboração/Convênio com as 

Corporações Musicais de Pedro Leopoldo para ensino da música nas 05 regiões do 

município: Sede, Sul, Norte, Leste e Oeste; 

 Atendimento de solicitações de gambiarra, banheiro químico, palco, apoio logístico 

sonorização, locução, transporte, de forma a atender aos eventos culturais, 

artísticos, folclóricos e tradicionais do município, em todos os bairros; 

 Manutenção da programação da Estação Cidadania – Cultura (CEU – Centro de 

Artes e Esportes Unificados) Escritor José Issa Filho no bairro Morada dos Hibiscos, 

Região Norte em parceria com as Secretarias de Saúde, Educação e 

Desenvolvimento Social. 
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 Participação e representação de Pedro Leopoldo no Fórum dos Secretários de 

Cultura da Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

 Realização das reuniões do Conselho do Patrimônio, acompanhamento e execução 

de suas ações; 

 Participação nos Conselhos e Comitês: Direitos da Criança e do Adolescente, 

Políticas Urbanas, Políticas Raciais, Comitê de Desenvolvimento Comunitário e 

Comitê das arboviroses; 

 Participação em cursos e fóruns permanentes sobre a Lei federal de Emergência 

Cultural – Lei Aldir Blanc;  

 Execução do Cadastro Artístico Cultural de Pedro Leopoldo; 

 Execução da Lei Aldir Blanc com fornecimento de Subsídios e Premiações (Item II e 

III da Lei Federal 14.017/2020; 

 Apoio a realização das 1º e 2º Paradas LGBTQI+ de Pedro Leopoldo; 

 Live coletivo da Lua (Projeto CURBI - Cultura Urbana, do bairro Teotônio Batista de 

Freitas); 

 Realização de Torneios de Xadrez; 

 Aquisição de equipamentos permanentes para o CEPPEL 2º licitação; 

 Tradicional montagem do Presépio modernizado na Praça Francisco Xavier; 

 Realização do Encontro de Folias com ampliação da estrutura logística para 

atendimento do público e valorização da manifestação cultural; 

  Ação - Diversidade Pl contra o COVID 19; 

 Cessão da Estação pelo DNTI em um período de 20 anos com possibilidade de 

renovação pelo mesmo período; 

 Construção e inauguração da Pista Plaza de Skate; 

 Reforma da Quadra do Romero de Carvalho – em fase de finalização; 

 Mobilização Social e Prestação de contas da Construção da  da Estação Cidadania – 

Cultura (CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados) Escritor José Issa Filho; 

 Atualização dos Bens Tombados e Inventariados de Pedro Leopoldo; 

 Realização do Centenário do Boi da Manta com cobertura televisiva; 
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 Concurso de fantasia no Boi da Manta; 

 Realização do evento Muladeiros nos anos de 2018 e 2019; 

 Realização da feira Agropecuária de Pedro Leopoldo, no Parque de Exposições em 

2018. 

 Acompanhamento e apoio logístico à Carreta da Juventude em 2019;  

 Rock Primavera – 2019; 

 Sumidouro em Cena – 2019 no Parque do Sumidouro; 

 Festival de Tatuagem – 2018 e 2019; 

 PL Rock’s – 2017, 2018 e 2019; 

 Apoio logístico dos Encontros dos 13 grupos de Congado; 

 Realização do evento da Semana da Consciência Negra junto com o coletivo PeLe 

Afro;  

 Apoio logístico na realização da Semana do Bebê, junto com o Comitê de 

Desenvolvimento Comunitário da Instituto InterCement e as Secretarias de 

Educação, Saúde e Desenvolvimento Social; 

 Realização da Exposição Autoretrato no Centro Cultural Lígia Belisário - 2020; 

 Abertura do Agendamento do Espaço Lígia Belisário para utilização dos 

trabalhadores da Cultura; 

 Solicitação ao Museu Nacional de réplicas e comodato de partes de Luzia para o 

museu Geraldo Leão no Centro Cultural Lígia Belisário; 

 

TURISMO 

 

 Assinatura de Termo Associativo com a Instância de Governança Regional Circuito 

Turístico das Grutas (fevereiro de 2017), renovado até o presente momento; 

 Elaboração e aprovação da Lei que instituiu a Política Municipal de Turismo 

(dezembro de 2017); 

 Elaboração e aprovação da Lei de criação do Conselho Municipal de Turismo e do 

Fundo Municipal de Turismo (dezembro de 2017); 
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 Elaboração de forma participativa do Plano Municipal de Turismo (junho de 2018); 

 Habilitação do município no ICMS Critério Turismo (2018 e 2019, com recebimento 

de recursos em 2020 e previstos para 2021); 

 Atualização do Inventário da Oferta Turística (2020), antes havia 43 equipamentos e 

serviços inventariados e agora possui 134; 

 Elaboração do Folder Turístico (2018) e do Mapa Turístico (2020); 

 Processo de reconhecimento de que Luzia foi descoberta em Pedro Leopoldo (Dia 

de Luzia e visita de representantes do Museu Nacional 2018, Semana Lund 2019) 

 Primeira Etapa do Projeto de Sinalização Turística elaborado em 2020 (região 

central e principais acessos); 

 Manutenção de perfil no Instagram para divulgação do destino com mais de 400 

publicações e 1380 seguidores (2019/2020); 

 Aprovação dos Conselhos de Turismo e Patrimônio e posteriormente do IPHAN para 

realização de intervenções internas no prédio da Estação para instalação do Centro 

de Apoio ao Turista e Memorial da Cidade em conjunto com o Centro Cultural Lígia 

Belizário (2020). 

 Convênio em execução com recursos de emenda parlamentar, para equipar o 

Centro de Apoio ao Turista - CAT e Memorial da Cidade (Acervo Geraldo Leão). 

 

O município não participava da Programa de Regionalização do Turismo e do Mapa 

Brasileiro de Turismo, do Ministério do Turismo, bem como não participava da Política 

Estadual de Turismo, criada em 2010 com a distribuição de recursos por meio do ICMS 

Turístico. A partir de 2017, o município passou a se posicionar de forma atuante junto a  

Instância de Governança Regional Circuito Turístico das Grutas, faz parte do Mapa 

Brasileiro de Turismo em sua respectiva categoria desde 2018 e se encontra habilitado no 

critério Turismo para receber recursos do ICMS a partir dos trabalhos realizados nos anos 

de 2018 e 2019, recebendo recursos no ano de 2020 e com recursos garantidos para 2021. 

 

O Conselho Municipal de Turismo -COMTUR, cuja lei de criação datava de 1965, não 

possuía uma Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, sendo que o COMTUR não atuava no 
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desenvolvimento da atividade turística desde 2009. Em 2017 foi criada a lei da Política 

Municipal de Turismo e criada por meio de uma nova lei o COMTUR e o FUMTUR. Foi 

elaborado em parceria com o COMTUR o Plano Municipal de Turismo 208/2022, que 

estabelece os objetivos estratégicos e prioriza as ações para o desenvolvimento do turismo 

no município, tendo o COMTUR hoje, papel fundamental no apoio a gestão municipal para 

o desenvolvimento do turismo. 

 

O município estava com seu Inventário da Oferta Turística desatualizado, o último trabalho 

nesse sentido havia sido feito em 2005, sendo que, com a criação do Portal Minas Gerais 

em 2017, o município possuía inventariado desatualizado. Em 2020, com a atualização, o 

município passou a ter inventariado 8 meios de hospedagem, 71 bares e restaurantes, 7 

agências de viagem, 6 empresas de transporte turístico, 12 equipamentos de eventos, 10 

equipamentos de lazer, 2 equipamentos turísticos, 5 atrativos naturais e 13 culturais, 

saltando de 43 equipamentos e serviços identificados dentro da oferta turística do 

município para 134 inventariados.  

 

Nesse período foi elaborado um folder e um mapa turístico com QR Code, confeccionados 

para serem distribuídos nos hotéis, bares e restaurantes e principais eventos da cidade, 

com o objetivo de orientar os turistas e visitantes sobre o que fazer, onde comer e onde 

ficar na cidade. Tem divulgado os atrativos e eventos da cidade em um perfil elaborado 

para este fim no Instagram com mais 400 publicações e cerca de 1380 seguidores 

orgânicos, ou seja, sem impulsionamento e perfis falsos. 

 

Os eventos realizados têm a conotação de eventos turísticos, aliados sempre a cultura e ao 

esporte, levando a imagem do destino para seus frequentadores, aumentando o 

reconhecimento da cidade para os moradores e visitantes como terra de Chico Xavier, de 

Luzia e de belas paisagens naturais. Por falar em Luzia, Pedro Leopoldo celebrou pela 

primeira vez em 2018 o dia de Luzia, trazendo para a cidade além de reconhecidos 

cientistas nacionais e internacionais, os representantes do Museu Nacional, que 

reconheceram, juntamente com os demais cientistas, como sendo Pedro Leopoldo o local 
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de descoberta do crânio de Luzia. Em 2019, em mais uma ação inovadora nesse sentido, 

sediou a Semana Lund, fazendo um evento bi-municipal (Pedro Leopoldo e Lagoa Santa), 

fortalecendo a regionalização do turismo.  

 

A gestão do turismo teve como objetivo fazer o município de Pedro Leopoldo ser 

reconhecido como um destino turístico e posicioná-lo como porta de entrada do Circuito 

Turístico das Grutas, do Vetor Norte de Belo Horizonte, da Rota Lund e se possível como 

referência de destino sustentável, com gestão participativa e responsável, no estado de 

Minas Gerais.  

 

Segue em desenvolvimento sua infraestrutura de receptivo, acesso, com destaque para os 

seus ícones turísticos, que fazem a cidade ser diferenciada das demais. Para isso foram 

elaborados o Projeto de Sinalização Turística – 1ª Etapa, que contempla o centro da cidade 

e os principais acessos, faltando a aprovação dos recursos para implantação; foi aprovado 

junto ao IPHAN as intervenções internas no prédio da Estação, para que o mesmo receba o 

Centro de Apoio ao Turista; está em fase de execução o termo de convênio que irá adquirir 

parte do mobiliário e equipamentos para abertura do Centro de Apoio ao Turista e 

Memorial da Cidade(Acervo Geraldo Leão); foi elaborado um termo de cooperação técnica 

com o IEF para abertura da Casa Fernão Dias nos finais de semana para fomento do 

turismo na região norte do município, não concretizado em tempo, mas com boa 

articulação para fomento do turismo na região com o lançamento do edital de concessão 

do Parque Estadual do Sumidouro junto com outras Unidades de Conservação da Rota 

Lund.  

 

O resultado do trabalho nesse período foi um maior engajamento da sociedade civil 

organizada no processo de gestão participativa e compartilhada do turismo, bem como um 

maior reconhecimento da cidade como destino turístico. Houve um aumento anterior a 

pandemia, percepção não mensurada, da presença de turistas e do nível de satisfação em 

visitas a cidade. Aumento do nível de confiança dos empreendedores e de investimentos 

no setor, com tendência a uma boa recuperação do setor nos próximos anos. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO 

 Secretaria Municipal de Cultura, 
 Esporte, Lazer, Juventude e Turismo  

 

 

8 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO 

 Secretaria Municipal de Cultura, 
 Esporte, Lazer, Juventude e Turismo  

 

 

9 

 

ESPORTE 

ORGANIZAÇÃO: 

 Manutenção da Escolinha de Futebol do CEPPEL; 

 Alteração dos horários de utilização do Ginásio com a abertura de novos horários 

para novas modalidades; 

 Organização e limpeza do Ginásio Poliesportivo do CEPPEL; 

 Reorganização da escala de trabalho dos servidores lotados no CEPPEL; 

 Planejamento e ajuda direta na organização dos projetos da Secretaria de 

Desenvolvimento Social com capoeira, karatê, jiu-jitsu, instrutores, locais e 

reuniões; 

 Planejamento e reuniões com a Secretaria de Educação sobre o projeto Educação 

com Arte; 

 Organização e ativação do Conselho de Esporte; 

 Organização do horário para o Ceppel em relação a festas, formaturas e festas; 

 Reuniões em quadras, campos e espaços públicos em relação ao esporte e 

problemas locais, como Fidalgo, Matuto, São Geraldo, Centro e outros. 

 Participação em várias conferências das Secretarias de Saúde, Educação, 

Desenvolvimento Social, Cultura e demais; 

 Participação de audiências públicas com o demonstrativo econômico da cidade; 

 Reuniões em conjunto das empresas de PL, Intercement e ações sociais envolvendo 

os esportes. 

 Atendimento às demandas e pedidos de apoio na realização de eventos esportivos 

municipais. 

 

TERMOS E CONTRATOS DE CESSÃO DE USO GRATUITO: 

 

 CEPPEL: Processo 04926.001307/2017-01. Firmado em 14/03/2018. Validade 10 

(dez) anos, prorrogável; 
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 Praça da Estação (Pista de Skate): nº 40/2017/DF/DNITSEDE de 

21/11/2018.Validade 20 (vinte) anos, prorrogável. 

 CESSÃO DE USO DA QUADRA POLIESPORTIVA do Bairro Santo Antônio da Barra. 

Vencimento 31-12-2020. 

 

 

LEI BOLSA ATLETA: 

 

 Aprovação da Lei 3539/2019 que instituiu o Programa Municipal Bolsa Atleta. 

 

ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: 

Academias ao Ar Livre: 

 Instalação e disponibilização para uso de 04 (quatro) unidades no total, nos bairros 

São Geraldo, Vera Cruz, Ferreiras e Triangulo. 

 

Aquisição de equipamentos para o CEPPEL: 

 1 Par de tabelas moveis retráteis para Basquetebol; 

 1 Par de traves oficias para handebol; 

 1 par de traves para futsal; 

 2 pares de traves móveis para futebol de campo; 

 2 unidades de barreiras móveis para treinamento Futebol de campo; 

 1 Par de Mini Gols; 

 06 unidades de postes para voleibol; 

 02 unidades de escada para arbitragem de voleibol; 

 02 unidades de Placar poliesportivo moveis 

 01 par de cronometro de 24 segundos para Basquetebol 

 

 

Manutenção e reformas: 
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 Reparos no telhado, sistema de drenagem e instalação de nova iluminação de LED 

no ginásio no CEPPEL; 

 Revitalização da Pista de Cooper e Caminhada da Fazenda Modelo; 

 Reparos gerais nas quadras do Bairro Santo Antônio, Praça da Estação, Vera Cruz e 

Conjunto Habitacional Amélia Torres; 

 Implantação do Vestiário do campo do CEPPEL – Em andamento; 

 Reforma da Quadra Municipal do Bairro Romero Carvalho – Em andamento. 

 

 

TERMOS DE COLABORAÇÃO E FOMENTO: 

 

 LIGA DE FUTEBOL – TERMOS DE FOMENTO firmados de 2017 a 2020 com aumento 

gradativo de valor repassado do apoio financeiro a realização dos torneios: 

CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR ADULTO, CAMPEONATO REGIONAL MASTER 

40ENTÃO (acima de 40 anos), CAMPEONATO SUB 20, COPA CRIANÇA ESPERANÇA 

(Sub 13, 15 e 17), COPA PL DE FUTEBOL AMADOR, TORNEIO DE INVERNO DE 

FUTSAL (Sub 15, Sub 17 e Feminino Adulto), TORNEIO REGIONAL 50ENTÃO (acima 

de 50 anos) com a realização de mais de 2500 jogos neste período. Prazo de 

Execução: 31/12/2020. Prazo de Vigência: 31/01/2021. 

 

 ESCOLA DE CAMPEÕES - Termo de colaboração 001/2019:  

IDEAL FUTEBOL CLUBE -Projeto de iniciação e Incentivo à prática esportiva para todas as 

idades, com a oferta direta de 09 modalidades implantado em 2019 nas quadras públicas 

de Vera Cruz, Ferreiras, Santo Antônio da Barra e CEPPEL - mais de 400 inscrições até 2020. 

Execução Suspensa, prazo de vigência: 31/03/2020. 

 

 

REALIZAÇÃO E APOIO ESTRUTURAL E LOGÍSTICO A EVENTOS: 
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 JEMPEL - Jogos Estudantis do Município de Pedro Leopoldo - 2017 a 2019 com 

crescente participação de estudantes - mais de 1000 alunos participantes em 2019; 

 JEMPELZINHO - Inovação no JEMPEL no ano de 2019 - Jogos e recreação para as 

séries iniciais com a participação de cerca de 400 crianças; 

 JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais – 2017 a 2020 - Participação ininterrupta e 

garantida das escolas campeãs no JEMPEL na competição estadual; 

 JIMI - Jogos do Interior de Minas - 2017 e 2018 - Participação das equipes adultas na 

competição - O estado não realizou a competição em 2019 e 2020 

 

 

 CICLISMO: 

*INTERCITY - CACHORRO LOUCO ADVENTURES – 2017 a 2019 com mais de 1000 

participantes em 2019: 

*FESTIVAL AVENTURA E CULTURA - CACHORRO LOUCO ADVENTURES - Mais de 300 

participantes em 2019;  

*TRILHÃO CACHORRO LOUCO 2020 – Mais de 300 participantes;  

*BIKE ROCK BEER – BRASIL BIKE TRIPS - com mais de 500 participantes em 2019; 

*PASSEIO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DIA INTERNACIONAL DA MULHER - PEDAL SÓ DELAS 

de 2017 a 2020 – mais de 500 participantes ao longo deste período; 

 

 CORRIDA: 

*INTERCITY TRAIL RUN 2018 - CACHORRO LOUCO ADVENTURES; 

*ENERGIA RUNNING 2018 - CIRCUITO DE CORRIDA – ACADEMIA ENERGIA; 

*CIRCUITO DAS CIDADES – QUANTASPORT - De 89 participantes em 2018 para 320 em 

2020; 

 

 HANDEBOL: 

*EQUIPES MASCULINA E FEMININA – UZ 7 HANDEBOL PEDRO LEOPOLDO - Cessão de 

horário ginásio do CEPPEL para treinamentos e jogos. 

*COPA UFMG DE HANDEBOL – DU’S BIGODE - 2018 
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*FESTIVAL PEDRO LEOPOLDO DE HANDEBOL - mais de 150 participantes em 2019. 

 

 LUTAS: 

 

*CAPOEIRA: 

FORMATURA E BATIZADO CAPOEIRA - mais de 300 participantes de 2017 a 2019; 

*MUAY THAI: 

EXAME DE GRADUAÇÃO DE MUAY THAI -  2018 e 2019; 

*JIU JITSU: CJJF - OPEN JIU JITSU - 2018 e 2019. 

 

 

 BASQUETE: 

EQUIPE ADULTA - Cessão de horário ginásio do CEPPEL para treinamentos e jogos; 

COPA BRASIL DE BASQUETE AMADOR – L5 SPORTS – 2019; 

COPA METROPOLITANA DE BASQUETE AMADOR 2017; 

LDBA – LIGA DE DESENVOLVIMENTO DO BASQUETE AMADOR – 2017; 

ESCOLINHA DE BASQUETE – Cessão do Espaço e horário no ginásio do CEPPEL para a 

implantação e execução. 

 

 

 FUTEBOL: 

 

FESTIVAL DE FUTEBOL DE VERÃO - ROTARY - 2018 e 2019 – 200 crianças por edição do 

torneio; 

FESTIVAL CRAQUES DA BOLA - 2018 

TORNEIO CORUJÃO – Sediamento dos jogos das equipes de Pedro Leopoldo no CEPPEL; 

COPA ITATIAIA – Apoio para a participação das equipes representantes de Pedro Leopoldo, 

com sediamento dos jogos no CEPPEL em 2019; 

FESTIVAIS – Apoio estrutural em diversos campos; 

COPA HILTON – Apoio na participação das equipes de base em 2019; 
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 FUTSAL: 

 

TORNEIO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS 2018 – FORÇA JOVEM 

TAÇA BRASIL DE FUTEBOL DE SALÃO AMF 2018  – Sediamento em 2018; 

COPA TRIVELLA – Sediamento dos jogos da equipe Elite Futsal no CEPPEL; 

Copa Mineira – Sediamento dos jogos da equipe Elite Futsal no CEPPEL; 

PROJETOS SOCIAIS - Apoio a ações voluntárias na realização de eventos; 

 

 BADMINTON:  

Apoio com a cessão de espaço no ginásio do Ceppel para a introdução da modalidade; 

O Festival Esportivo foi realizado com a presença de jogadores da Federação Mineira da 

modalidade em 2019; 

 

 VOLEI: 

 

PROJETO NEO VOLEI – Cessão do Espaço e horário no ginásio do CEPPEL para a 

implantação e execução do projeto com mais de 150 alunos atletas atendidos; 

COPA NEO PL DE VOLEI FEMININO E MASCULINO - mais de 300 participantes em 2019; 

VOLEI ADULTO E MASTER – Cessão de horário ginásio do CEPPEL para treinamentos e 

jogos. 

 

 XADREZ: 

 

Realização da 1ª e 2ª COPA DOS CAMPEÕES (Torneio com a chancela da Federação Mineira 

de Xadrez) e eventos para a popularização do Xadrez, com o trabalho de apoio e inserção 

da modalidade em eventos culturais no município. 

 

CONSELHO DE ESPORTE: 

 Reorganização e reativação do Conselho com a atualização da legislação municipal; 
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 Realização de reuniões periódicas para debates sobre eventos, projetos, legislação e 

das políticas públicas para o esporte. 

 Ativação junto a SUBESP-Sub Secretaria de Esporte Estadual a partir do ano base 

2018. 

 

ICMS ESPORTIVO: 

 

 Registro e comprovação de eventos esportivos a partir do ano base 2018: 

Em 2019 o Município de PEDRO LEOPOLDO teve uma Taxa de Aprovação dos Participantes 

de: 96,39%; 

Foram registrados 41 Programas/Projetos realizados no ano de 2019; 

Pontuação: 1840 (em 2018 foi 535,5); 

Porcentagem de participação na distribuição ICMS - Critério Esporte: 0.48% (em 2018 foi 

0.18%); 

Posição no estado: 61º entre 412 municípios (em 2018 foi 124º entre 408 municípios). 

 

 

 


