


 Chegamos aos 150 primeiros dias de uma ver-
dadeira transformação e reconstrução de gestão. 
Vivemos um momento inédito, de expectativas, re-
novação de esperanças, de confiança no futuro e na 
retomada do desenvolvimento de Pedro Leopoldo!

 Recebemos a máquina administrativa total-
mente desmontada e uma sociedade carente de uma 
melhor gestão municipal. Encontrar uma casa em ta-
manha desordem no meio de uma pandemia sem 
precedentes, exigiu firmeza e coragem desta gestão. 
Firmeza para não perder o foco de administrar com 
olhar técnico sem deixar de ser humano, buscando 
maior eficiência sempre. Coragem para enfrentar 
momentos de decisões difíceis, mas necessárias.

 Para este desafio montamos uma equipe moti-
vada, comprometida e preparada, focada em atender 
aos compromissos que foram firmados junto à socie-
dade e previstos no Programa de Governo, construí-
do e debatido com todos os setores organizados de 
Pedro Leopoldo.

 Sabemos que necessitaremos de um intenso 
trabalho, sempre buscando suprir demandas e ne-
cessidades da população, sem no entanto, deixar de 
construir os passos que nos guiarão pelos próximos 
anos de forma moderna e estruturada.
 
 Ao chegar à emblemática marca de 150 dias 
de governo, a gestão Eloisa Helena e Ana Paula con-
solida uma mudança de rumo e aponta os avanços 
obtidos em 10% do tempo total de um mandato de 
4 anos. 4 anos que servirão para colocar Pedro Leo-
poldo novamente no caminho do desenvolvimento. 

 É uma nova forma de fazer gestão públi-
ca, com transparência, integração entre secre-
tarias técnicas, comunicação instantânea, in-
teração com os moradores, forte presença nas 
redes sociais e com prioridade total às pessoas.  
 
 “Estamos trabalhando muito e, um dia de cada 
vez, as coisas vão acontecendo. Às vezes mais deva-
gar do que gostaríamos por questões que não depen-
dem somente de nós, mas após 150 dias a gente con-
seguiu virar a chave e está colocando Pedro Leopoldo 
no rumo certo. A pandemia trouxe desafios inimagi-
náveis para os gestores e as prioridades se resumiram 
em proteger a vida das pessoas. E é com este objetivo 
que avançamos degrau por degrau para fazer de Pe-
dro Leopoldo a cidade que tanto desejamos” - Eloisa 
e Ana Paula

01



ADMINISTRAÇÃO 
EFICIENTE
 Sanear as fi nanças municipais é um dos maiores desafi os do gestor público e em Pedro 
Leopoldo a tarefa contou com dedicação total das Secretarias da Fazenda, Administração, Ju-
rídico e Planejamento. No mês de janeiro foi feito o acerto com todos os servidores exonerados 
e foi feita uma análise de todos os contratos de fornecedores e de aluguéis, além do levanta-
mento da dívida total do município. Somente no contrato de iluminação pública foi possível 
uma economia de mais de 50% aos cofres públicos. Corte de gastos desnecessários, estruturas 
mais enxutas e ordem de redução nas despesas de toda a máquina pública representaram o 
ponto de partida da gestão para o longo caminho de recuperação da economia do Município. 
A Prefeitura de Pedro Leopoldo tem ainda como metas a modernização tecnológica, reforma 
administrativa e programa de efi ciência dos serviços públicos municipais.

 No dia 19 de maio, o Projeto de Lei da Pre-
feita Eloisa Helena, que valoriza o servidor público, 
foi aprovado em votação unânime na Câmara de 
Vereadores. O projeto sobre a revisão salarial prevê 
o reajuste de 6,76% nos vencimentos dos servido-
res municipais. Já com o ticket, passa o teto de R$ 
1.762,00 para R$ 2.136,00, fazendo com que mais 
servidores possam ser contemplados com o rece-
bimento do benefício.

SERVIDOR 
VALORIZADO

NOVO REFEITÓRIO
A Prefeitura de Pedro Leopoldo, através da Secre-
taria de Administração, concluiu a obra do refei-
tório, localizado na sede da prefeitura. A obra tem 
grande importância, uma vez que valoriza os fun-
cionários públicos e os deixa ainda mais motiva-
dos a desempenhar suas funções.
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PREFEITURA 
ENCONTRADA EM SITUAÇÃO

CAÓTICA
 Se tornar prefeita em tempos de crise econômica e em plena 
pandemia já não é fácil, agora imagine se tornar prefeita neste ce-
nário e ainda encontrar a casa completamente desarrumada! 
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CIDADE MAIS BONITA,
BEM CUIDADA E LIMPA

 Mas a gente veio para trabalhar e arrumar 
nossa querida Pedro Leopoldo! E aos poucos va-
mos fazendo isto! Estamos deixando a ... 

2020 2021
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2020 20212020
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NOTÍCIA BOA!
Revitalização da UBS de Vera Cruz de Minas
 A UBS de Vera Cruz está de cara nova, trazendo mais conforto, se-
gurança e comodidade para a população! O local fi cou por um tempo 
com a estrutura bastante comprometida e agora o espaço foi total-
mente revitalizado. A conclusão das obras de melhorias feita pela atual 
gestão agradou bastante os servidores e usuários.

Emerson Fausto

“Sou morador de Vera Cruz e a reforma que a nossa prefeita fez no Posto fi cou 
muito boa porque estava muito precário. Ficou ótimo o nosso posto de saúde, fi cou 
ótima a reforma!”

Sr. Genesco

“Eu morro aqui em Vera Cruz há quarenta anos e a reforma fi cou muito boa! Toda 
a comunidade gostou e quem trabalha também gostou muito.”
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Saúde ganha atenção especial
 
 Nestes primeiros cinco meses a missão principal foi tentar salvar vidas e minimizar o so-
frimento de tantas pessoas infectadas pela Covid-19. Nesse sentido, a Saúde ganhou atenção 
especial da atual gestão que, entre as medidas mais urgentes, realizou a quitação de aproxi-
madamente 80% de restos a pagar de 2020, ampliou o acesso às ações de atenção básica à 
população, inclusive com novas equipes em Quinta do Sumidouro, ampliou o número de leitos 
no Hospital Municipal, adquiriu novos equipamentos e claro, aplica com agilidade e responsa-
bilidade as vacinas contra a Covid que o Estado envia para o município. E fez muito mais!

SAÚDE

APLICAÇÃO DE VACINAS 
Até o mês de maio o município de Pedro Leopoldo aplicou  17.851 doses.

Ampliação de atendimento médico - O Pronto 
Atendimento da Lagoa passou a atender aos fins 
de semana.

Novos leitos - Otimização do espaço físico 
do Hospital Municipal com 30 novos 

leitos no setor COVID. 
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OBRAS
E MAIS
OBRAS

 A equipe de obras e limpeza urbana esteve em vários lugares, tomando as devidas 
medidas para a restauração dos espaços públicos. Vários locais estão recebendo aquele 
“trato” da Secretaria de Obras. O município está fi cando muito mais bonito e bem cuidado! 

 Capina, limpeza, desentupimento de bueiros, serviços de tapa-buracos, iluminação pú-
blica, revitalização de estradas rurais e recuperação da frota de veículos encontrada, em sua 
maioria, sem condições de uso. Foram feitos ainda reparos na Secretaria de Segurança Públi-
ca e no prédio da Praça da Estação, além de troca de lâmpadas queimadas, manutenção de 
áreas verdes e recolhimento de entulhos descartados inapropriadamente em diversos pontos 
da cidade. Os serviços estão acontecendo a todo vapor, seguindo ordem de prioridades. E vão 
continuar acontecendo, por todo o município!
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PEDRO LEOPOLDO 
MAIS SEGURA E 
CERCO CONTRA A 
COVID-19
 A Secretaria de Segurança Pública apresentou resultados robustos, buscando inicial-
mente, aprimorar as estruturas já existentes, dinamizando, organizando, padronizando e faci-
litando o intercâmbio de informações entre as instituições de segurança pública que atuam 
no município. A Secretaria se mantém em constate contato com a comunidade e seus repre-
sentantes, com objetivo de identifi car as reais necessidades coletivas. Neste momento deli-
cado de calamidade pública, em razão da pandemia que assola o mundo, a Secretaria  vem 
trabalhando incessantemente, em conjunto com as demais secretarias do município, para 
implementar as medidas restritivas necessárias visando conter os efeitos da pandemia.

- Redução expressiva de 40,74% na taxa de homicí-
dios, de 27% dos crimes violentos, e de 27% de furtos 
e roubos nos meses de Jan, Fev, Mar e abril de 2021 
comparado ao mesmo período do ano passado.
- Fiscalização e orientação.
- Realização de barreiras sanitárias.
- Reestruturação e ampliação do sistema de Olho Vivo 
- Contratação de novos agentes para o monitoramen-
to e instalação de mais 5 câmeras, perfazendo um to-
tal de 30 (trinta) câmeras colocadas em locais estraté-
gicos.
- Nova viatura - O município recebeu as chaves de 
uma viatura SUV Okm para atender à Polícia Militar. 
A viatura foi destinada à cidade pelo deputado federal 
Eros Biondini.
- Criação do Serviço de Inteligência da Guarda Civil.
- Criação de dois pontos de apoio da Guarda Civil Mu-
nicipal, sendo um no Terminal Rodoviário e outro na 
Delegacia de Polícia Civil.
- Monitoramento de áreas de risco - A Defesa Civil Mu-
nicipal realizou o mapeamento da cidade, fazendo 
levantamentos de possíveis riscos, com o objetivo de 
prevenir eventos danosos à infraestrutura do municí-
pio, seja em função de fatos imprevisíveis ou em situ-
ações de normalidade.
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ESPORTE, 
TURISMO E 
CULTURA

CRIATIVIDADE EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

- Lançamento do ‘PL TÁ ON Sports’ visando 
valorizar e estimular a prática de esportes no 
município.

- Posse dos novos membros dos Conselhos de 
Patrimônio Cultural, de Turismo e de Esportes. 

- Mudança da biblioteca para o Centro Cultural 
Lígia Belisário.

- Reposição do piso no anexo ao Prédio da Es-
tação, reforma, iluminação e manutenção do 
espaço.

- Atualização do mapeamento e identificação 
de bens culturais.

- Vistoria para verificar a situação do CEPPEL e 
implantar novos projetos no espaço.

- Preparação para a realização da Semana 
Lund.
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DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Fazendo o bem a quem precisa!

- Vale Social – Aquisição de vales sociais para 
pessoas em risco e vulnerabilidades sociais.

- Mudança do CRAS SUL para um local de 
melhor acesso aos usuários.  

- Reestruturação da Secretaria e equipamen-
tos.

- Renovação dos conselhos: portarias para 
eleição do CMAS e CMDCA. 

- Aumento na concessão de benefícios even-
tuais devido à pandemia.

-Distribuição de cestas. 

- Aumento na concessão de aluguéis sociais. 

- Isenção para retirada de documentos.

- Emissão de folha resumo do Cadastro Úni-
co para famílias de baixa renda requererem 
redução nas tarifas de energia e água. 

- Auxílio-funeral (56 de janeiro até maio). 

- Aquisição de gêneros alimentícios da Agri-
cultura Familiar.

- De janeiro até maio a Secretaria de Desen-
volvimento Social realizou quase 8 mil aten-
dimentos a pessoas carentes.

- Abertura do Centro de Apoio à População 
em Situação de Rua, sendo oferecidos ser-
viços de banho, café da manhã, almoço e 
lanche da tarde, serviços de escuta, de ins-
truções de prevenção e combate ao COVID. 
Serviços ligados à saúde em parceria com a 
Secretaria de Saúde, isenção para retirada de 
documentos e vales sociais, entre outros.

ELOISA CRIA O PROJETO 
CRAS ATÉ VOCÊ
Diante do atual cenário em que um 
maior número de pessoas passa por di-
ficuldades, a Prefeita Eloisa Helena, atra-
vés da Secretaria de Desenvolvimen-
to Social, criou o projeto “Cras Até Você”. 
O objetivo é alcançar o maior número de 
pessoas que precise de acesso a políticas 
públicas, levando a oferta de serviços e be-
nefícios a locais e bairros com alto índice de 
vulnerabilidade e de difícil acesso aos equi-
pamentos. Desde que o projeto foi iniciado, 
em abril, centenas de cestas básicas foram 
entregues a pessoas carentes.
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EDUCAÇÃO
Educando com qualidade, 
mesmo que à distância
 Mesmo diante da pandemia, os primeiros 150 dias fo-
ram de muito trabalho para a educação municipal. As aulas 
ainda continuam de maneira online com o programa Educa-
EMCASA - PL. A Prefeitura reorganizou a logística de entre-
ga dos Blocos de Atividades não presenciais e os servidores 
adequaram os horários para melhor atender aos estudantes. 
Além disso, os alunos têm atendimento complementar, via 
internet, no horário das aulas. 

KIT MERENDA ESCOLAR
 O kit merenda tem por objetivo amenizar a situação de famílias que sofrem com os pre-
juízos causados pela pandemia. Até os 150 dias de governo mais de 20 mil famílias receberam 
o benefício. O kit é destinado a todos os alunos da rede pública municipal e este ano tem mais 
produtos e mais variedade.

PROERD
 Organização e implantação do Programa PROERD 
ONLINE/2021 nas instituições escolares.

MELHORIAS NAS ESCOLAS
 Várias escolas receberam intervenções da Secretaria de 
Obras para reparos hidráulicos e elétricos, além de pintura, capi-
na, limpeza e outras melhorias. A Escola Municipal Cantinho Feliz 
passou por  uma reforma mais intensa. Todas as dependências da 
instituição foram adequadas: pisos, pintura, área externa, parte 
hidráulica e outros locais, tudo pra levar conforto aos servidores e 
alunos quando as atividades presenciais retornarem. A Secretaria 
de Obras continua a realizar serviços de manutenção, limpeza e 
capina em todas as escolas municipais. 
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Eloisa é eleita 1ª secretária do 
CISREC - Consórcio Intermunicipal de Saúde 

da Região do Calcário.

EMPREGO - Além de dar sequência ao processo de ins-
talação da HEINEKEN no município, Eloisa e Ana Pau-
la concretizaram a vinda de outra empresa de grande 
porte para o município, a SIKA. Trata-se de uma mul-
tinacional Suíça com uma posição de liderança no de-
senvolvimento e produção de sistemas de impermea-
bilização. A SIKA adquiriu a BR Massas e a efetivação da 
transação só foi possível graças à intervenção da atual 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Com a 
novidade, serão mais de 150 NOVOS EMPREGOS em 
Pedro Leopoldo. Prefeita e vice também foram à Brasí-
lia para buscar apoio para projetos que visam fomen-
tar o desenvolvimento local. 

Renovação contratos Laiite, Apae 
e AABB Comunidade

Ao lado de outras prefeitas da RMBH, a Prefeita Eloisa foi nomeada para o 
Conselho da GRANBEL. Na ocasião, Eloisa foi prestigiada pelo Prefeito de 

BH, Alexandre Kalil e seu Secretário de Governo, Adalclever Lopes.

TRABALHANDO
DE VERDADE

Valorização dos produtores locais
Eloisa e Ana Paula promoveram reuniões 
com a AAFAPEL - Associação da Agroindús-
tria Familiar de Pedro Leopoldo, com o ob-
jetivo de garantir a continuidade dos convê-
nios e ampliar a participação dos produtores 
rurais na merenda escolar do município.

Casa lotérica reaberta na região Norte

No mês de maio a Prefeita Eloisa participou 
da abertura de uma casa lotérica em Lagoa 
de Santo Antônio. O bairro já teve uma loteria 
no passado, que foi transferida para o centro 
da cidade após vários assaltos. Mas a realida-
de agora é outra. A abertura só foi possível 
devido ao apoio do governo municipal com 
garantia de reforço da segurança na região.
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TRABALHO
RECONHECIDO

UBS Vera Cruz
“A UBS de Vera Cruz ficou top! Quem viu antes e for ver agora vai 

notar muita diferença viu?! Parabéns, o povo merece”.
Patrícia de Oliveira, 38 anos 

Vacinação
“Realmente gostaria de parabenizar a equipe! Levei meu pai para 
vacinar hoje no drive-thru e foi tudo muito rápido e transparente, 

mostrando a seringa e transmitindo confiança”. 
Mariana Zumpano, 25 anos

Kit Merenda
“Muito obrigada. Espero que vocês continuem ajudando muitas fa-

mílias que nesta pandemia estão passando por dificuldades”. 
Ana Maria Ferreira Viana, 46 anos

Centro de Apoio
“Visitei o Centro de Apoio à População em Situação de Rua. Fui recepciona-
da por pessoas atenciosas e dedicadas e fiquei emocionada ao ver cidadãos 

em situação de vulnerabilidade fazendo suas refeições e higiene pessoal. 
Parabéns Prefeitura de Pedro Leopoldo!”. 

Keli Daniela Fernandes, 42 anos - Bairro Triângulo

Obras 
“Acabei de passar por uma praça no Centro. Está impecável. Para-

béns Prefeitura de Pedro Leopoldo. Está dando gosto de passar pelas 
praças de nossa cidade”. 

Josie Reis, 35 anos

Vacinação acamados
“Ontem mamãe (91 anos) foi imunizada em domicílio. Também tomei mi-

nha primeira dose sexta. Só tenho a agradecer!”. 

Flávia Maria Carvalho Malaquias, 67 anos

Notificação para limpeza da linha férrea
“Nossa que notícia boa! Como é gratificante saber que a gestão está preo-
cupada em atender as demandas da nossa cidade. Estamos tentando há 
muito tempo que esta limpeza seja feita. Precisamos da ajuda de vocês 

para que isso seja feito sempre”
Vera Moura, 58 anos

 Ação
A Prefeitura Municipal, desde o início deste ano, fez diversas 
tentativas junto à VLI, empresa que controla o transporte 
ferroviário de cargas Ferrovia Centro-Atlântica S.A. e Ferrovia 
Norte-Sul S.A, para que fosse realizada a frequente manu-
tenção e limpeza da linha férrea em seu perímetro urbano 
em Pedro Leopoldo. Por várias oportunidades o Município 
notificou formalmente a VLI para que realizasse a limpeza. 
Como as notificações não foram atendidas, o Município en-
trou com uma Ação Civil Pública contra a empresa. Uma au-
diência de conciliação está designada para o dia 02/07/2021.

14



“Como diz o nosso slogan, estamos trabalhando de verdade! São 
diversas ações realizadas em poucos meses de administração, 
com destaque para o intenso trabalho de limpeza e de obras por 
toda a cidade, a gerência da pandemia com responsabilidade e 
transparência, a recuperação de espaços e bens públicos deixa-
dos sem manutenção. Estamos também em constante busca por 
novas empresas para a cidade. Ampliamos os itens do kit meren-
da e estamos melhorando a segurança no município. São diversas 
ações e uma busca ativa para fazer o melhor para o nosso municí-
pio e para os nossos moradores. Infelizmente encontramos a casa 
bem desorganizada, com diversos problemas, e isso acaba por fa-
zer com que nossos projetos para uma Pedro Leopoldo melhor se 
atrasem. Mas estamos focados em trabalhar muito para o bem do 
nosso povo. Já vemos significativos avanços e sabemos que ainda 
há muito a se fazer. E podem confiar, vem muita coisa boa por aí!” 

Gestão Eloisa e Ana Paula – Administração 2021 a 2024
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