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   Assistidos pela Associação dos Deficientes 
Visuais de Sete Lagoas (Advisete) estiveram na 
Câmara Municipal para conhecerem o ambiente 
onde é discutido o futuro da cidade e para se 
inserirem socialmente em um lugar completamente 
novo para a maioria deles. A visita faz parte de um 
projeto desenvolvido pela associação para que 
os deficientes visuais e físicos possam ter mais 
autonomia e independência. 
   O assistente social da Advisete, Cristiano 
Pereira, acompanhou o grupo e ficou satisfeito 
com o resultado da visita e a interação da turma. 
“Queremos proporcionar a eles a oportunidade 
de conhecer outros ambientes e socializar com 
outras pessoas. A gente acredita que isso é muito 
importante para eles criarem uma autonomia e 
independência”, entende.
   Na associação os deficientes são inseridos 
em oficinas de artes e informática, além de 
participarem do processo de fabricação de 
fraldas que são doadas. A saída possibilita ainda 
aos deficientes conhecerem um mundo novo já 
que vários deles tem uma rotina diária restrita 
entre escola casa e associação. “Vamos levá-los 
também a outras repartições públicas e praças da 
cidade”, completa Cristiano.
   O presidente da Câmara, Cláudio Caramelo (PRB) 
não escondeu a satisfação e comemorou o fato de o 
Plenário ser escolhido no palco principal da estada 
da turma no Legislativo. “Aqui a gente discute o 
futuro da cidade e nada mais justo e gratificante do 
que servir também como suporte e ferramenta de 
inclusão social. Sem dúvida, é um dia especial como 
presidente”, afirmou.

Câmara é usada como ferramenta de inserção social 
para deficientes

MESA DIRETORA 17a LEGISLATURA - 2017/2020

   O deficiente visual Vítor Emanuel, de 16 anos, era 
um dos mais animados e usou um dos microfones 
do Plenário para narrar um gol, simulando narração 
esportiva. “Gostei muito de ouvir e também das 
cadeiras dos vereadores. Foi muito legal”, admite.
   Outro que se realizou com a visita foi o fundador 
da Advisete, vereador João Evangelista (PSDB) que 

perdeu a visão ainda quando era criança. “Sei 
da diferença que faz na vida dessas crianças 
oportunidades como essa porque vivi na pele 
tudo o que estão passando agora. Então, é 
preciso valorizar ações como essa porque são 
enriquecedoras na vida de cada um deles”.
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   O objetivo do curso foi familiarizar os 
integrantes do programa Parlamento Jovem (PJ) 
com a Câmara Municipal e o seu Regimento 
Interno, e dessa forma oferecer parâmetros 
para a atuação dos jovens parlamentares. 
Alunos da rede pública e privada de ensino que 
se elegeram nas escolas que participam do 
programa participaram da ação. 
   A comissão da Câmara Municipal encarregada 
de organizar, instalar e acompanhar os trabalhos 
do PJ ministrou o curso. Os servidores envolvidos 
no projeto não esconderam a satisfação em 
receber e proporcionar aos jovens a possibilidade 
de conhecer sobre o Poder Legislativo e o papel 
desempenhado pelos vereadores no exercício 
de suas funções. Também foi tema os direitos e 
deveres dos parlamentares dentro do Regimento 
Interno da Câmara.
   Um dos principais objetivos do PJ é despertar 
no jovem a consciência da cidadania aliada à 
responsabilidade com o seu meio social e sua 
comunidade. Visa ainda proporcionar situações 
em que os alunos, representando as figuras 
dos vereadores, apresentem propostas para 
solucionar importantes questões da cidade e de 
grupos sociais.
O presidente da Câmara Municipal, Cláudio 
Caramelo (PRB), não escondeu sua alegria em 
receber os participantes do programa. Ele falou 
da satisfação em realizar o sonho de colocar 
em prática o PJ que, com certeza, na opinião 
de Caramelo, “trará benefícios para a cidade”.

Vereadores do Parlamento Jovem se capacitam 
antes do início das sessões

   Pelo que se viu na capacitação que aconteceu na 
quinta-feira (21), “esses jovens são uma grande 
promessa e tem muito a oferecer para construção de 
uma cidade voltada para o bem de todos. O Parlamento 
Jovem está aí e vai em busca de novas ideias para um 
futuro melhor”, garante. 
   Agora capacitados, os vereadores jovens se 
preparam pata tomar posse nos cargos. As Reuniões 
Ordinárias da primeira legislatura estão programadas 
para acontecer a partir de agosto.
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   Como parte da tramitação do Projeto de 
Lei Ordinária 193/2018 e atendendo a Lei de 
Responsabilidade Fiscal a Câmara Municipal 
realizou, entre os dias 14 e 21, Audiência Pública 
para debater o texto. A matéria “estabelece as 
diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 
Anual do município de Sete Lagoas para o exercício 
de 2019 e dá outras providências”. 
   A sessão foi requerida pela Comissão de 
Fiscalização Financeira, Orçamentária e de 
Tomada de Contas e dirigida pelo presidente 
da CFFOTC, vereador Milton Martins (PSC). 
Vários técnicos, secretários e representantes do 
Executivo se revezaram no Plenário da Câmara 
para apresentarem a perspectiva de trabalho do 
município para o próximo ano dentro da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO).
   O presidente da sessão, Milton Martins (PSC), 
avaliou de forma muito positiva a Audiência. “Foi 
demonstrado um planejamento realista dentro da 
condição de queda da receita dos últimos anos”. 
O vereador, porém, repetiu o que já havia dito ao 
longo da semana que é “preciso um corte de 20% 
na folha” para que haja um equilíbrio nas contas. 
   Também da CFFOTC, Gonzaga (PSL) gostou do 
novo formato da Audiência “porque assim a gente 
consegue chegar nas entranhas das secretarias”. A 
vereadora Gislene (PSD) participou das sessões e 
pediu aos secretários para atenderem as pessoas 
mais necessitadas. O presidente do Legislativo, 
Cláudio Caramelo, também prestigiou e pontuou 
algumas ações como, por exemplo, que o Executivo 
estude a viabilidade de deslocar uma equipe 
para atendimento no presídio da cidade. E 
Renato Gomes também fez observações acerca 
de algumas metas apresentadas e prometeu 
acompanhar de perto os trabalhos.
   A LDO prevê as metas e prioridades para o próximo 
ano e orienta a elaboração da Lei Orçamentária 
Anual (LOA). A Câmara não pode votar o texto sem 
a realização da Audiência Pública. Com relação 
aos dados, a consultora do Executivo, Rita de 
Cássia, revelou que a prefeitura trabalhou dentro 
de um orçamento de R$ 766 milhões no ano 
passado e que para este ano a estimativa é de 
queda na receita para R$ 707 milhões. Cenário 
semelhante ao previsto para 2019.

Executivo apresenta metas e prioridades para 2019
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   Aprovado a pouco mais de três meses, o novo 
Regimento Interno da Câmara Municipal cumpriu 
um dos seus principais objetivos que era o de 
tornar as Reuniões Ordinárias mais atrativas 
e interessantes para quem acompanha. Tudo 
isso sem afetar a produtividade do trabalho dos 
vereadores. O Regimento não sofria alteração 
desde 2005. Com a implementação das mudanças 
as sessões ficaram mais dinâmicas.   
   Entre as modificações mais perceptíveis a 
alteração no rito das Reuniões Ordinárias é a que 
chama mais a atenção. Desde que foi atualizado 
não há mais leitura de Requerimentos e Pedidos de 
Providências que são publicados no Diário Oficial do 
Legislativo. Secretários e autoridades convidadas 
para prestarem esclarecimentos agora tem uma 
reunião específica para ocuparem a tribuna, não 
mais durante as Reuniões Ordinárias. 
   A Mesa Diretora da Câmara foi quem propôs as 
mudanças e justifica que as alterações “corrigem 
distorções existentes no Regimento e tornam 
mais dinâmica a reunião”. A gestão entende que 
o objetivo maior das reuniões, que é discutir os 
problemas da população, por meio de votações, era 

preterido por questões burocráticos como a leitura de 
requerimentos e pedidos de providência. 
   Ângela de Fátima é do Observatório Social e 
acompanha, toda semana, as Reuniões Ordinárias. Ela 
entende que “ficou bem melhor porque antes lia-se 
todos aqueles pedidos e era bem cansativo, a pessoa 
perdia o foco daquilo que era apresentado. Hoje está 
bem mais ágil, muito mais fácil de ser acompanhar“. 

Opinião 

   Autora do projeto de mudança no Regimento 
Interno, a Mesa Diretora comenta as mudanças 
três messes depois.

   Caramelo (Presidente): Foi uma das nossas 
propostas quando decidimos concorrer à presidência. 
Me sinto bastante realizado em ver que alcançamos 
o objetivo. Primeiro, em conseguir construir junto 
aos vereadores a aprovação do texto e também em 
constatar a eficiência do novo Regimento Interno. As 
Reuniões estão interessantes para quem assiste e 
produtiva para os vereadores.

   Marli de Luquinha (1ª Secretária): As 
reuniões se tornaram mais produtivas, ágeis e 
eficazes. O vereador tem mais oportunidade de 
desenvolver o seu trabalho. A gente não diminuiu 
o número de requerimentos, muito pelo contrário, 
aumentamos. 
   Dr. Euro (2° Secretário): Na reunião a gente lia 
todos os Requerimentos e Pedidos de Providência. 
E quando chegava na hora principal que era das 
votações, na hora do conteúdo, as pessoas já 
estavam extremamente cansadas. 
   Pr. Alcides (1° Vice-presidente): Estou no 
meu terceiro mandato e era um sonho nosso que o 
Regimento fosse alterado para que tivéssemos uma 
reunião mais produtiva. Hoje não está tão extensa, 
mas não perdeu em conteúdo. A dinâmica melhorou. 
   Renato Gomes (2° Vice-presidente): O 
processo de dinamizar as reuniões incentiva as 
pessoas que estão no Plenário a participarem mais, 
ter mais vontade de assistir. E também quem está 
em casa e assiste pela TV Câmara. Foi um avanço 
da Mesa Diretora e de todos os vereadores.

Dinamismo e produtividade com 
novo Regimento Interno 
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Pr. Alcides

cArAmelo

renAto Gomes

milton mArtins

Zé do União 

mArli de lUqUinhA

ronAldo João

Trabalho conjunto do vereador Pr. Alcides (PP) com o deputado Marcelo Álvaro 
Antônio garante benefícios para a cauda animal de Sete Lagoas. A causa é 
bandeira do vereador desde 2015 quando da realização de Audiência Pública 
sobre o tema. O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL), em parceria 
com Pr. Alcides, teve aprovada duas emendas. Uma no valor de R$ 120 mil 
para aquisição de um castra-móvel para a cidade, a outra de R$ 200 mil para 
reestruturação de uma ala do Centro de Controle de Zoonoses para servir de 
centro de castração. As verbas já estão nos cofres do município.

Será lançado durante o Festival de Inverno deste ano o Observatório Cultural de Sete 
Lagoas. A proposta é do vereador Caramelo (PRB) e prevê um portal virtual para 
publicação do calendário oficial da cidade e a divulgação da programação cultural. 
O Observatório Cultural tem como alvo estimular a produção artística através da 
divulgação acessível a todos. O objetivo é sanar a deficiência de publicidade do 
calendário oficial de eventos da cidade, bem como concentrar em um portal virtual 
toda a grade de atrações culturais da cidade e região, justificou.

Foi aprovado em Reunião Plenária, na terça feira 05, o APL 308/2018 do vereador 
Renato Gomes (PSC) que “institui programa de sustentabilidade ambiental na rede 
municipal de ensino”. O objetivo é criar conscientização ambiental dos alunos. 
Renato Gomes acredita que a monitoria escolar em parceria com as secretarias 
de Educação e Meio Ambiente juntamente com a implantação da discussão e 
desenvolvimento dos projetos ambientais para os alunos possa contribuir para 
mudar as ações da sociedade. 

O Vereador Zé do União, juntamente com o engenheiro Dênis, da Secretaria de 
Trânsito, visitou a avenida Prefeito Alberto Moura e ruas do Bairro Recanto da 
Serra, em atendimento reivindicações de moradores e motoristas, já que estão 
tendo dificuldades em fazer o retorno que dá acesso ao bairro Recanto da Serra. 
Diante da necessidade e dos acidentes que vêm ocorrendo na região, o engenheiro 
garantiu empenho para a realização de melhorias para o local e o vereador 
continuará cobrando uma solução.

Milton Martins (PSC) apresentou na Câmara o PL 228/2018, que dispõe sobre 
a transformação do complexo APA Paiol das Comunidades Estiva, Silva Xavier e 
adjacências, em Patrimônio Turístico do Município. De acordo com o vereador, 
“as comunidades de Estiva e Silva Xavier possuem paisagens que devem, sem 
dúvidas, ser transformadas em atrativos para o turismo de Sete Lagoas. Elas 
fazem parte do nosso patrimônio cultural e precisam de visibilidade, já que grande 
parte da população não conhece esses locais. É mais uma forma de atrair público 
e investimento para a cidade”.

A vereadora Marli de Luquinha (PSC) recebeu resposta da Secretaria de 
Saúde sobre sua visita fiscalizatória ao Centro de Saúde da Várzea, a partir de 
Requerimentos realizados. O órgão do poder Executivo informou que encaminhará 
aos departamentos competentes as demandas detectadas pela vereadora, como 
contratações de médico clínico geral e auxiliar de serviços gerais, fornecimento 
de aparelhos medidores de pressão arterial e locação de imóvel temporário, para 
que a unidade de saúde possa ser completamente reformada.

O vereador Doutor Ronaldo (PHS) sugeriu Projeto de Lei Federal ao deputado federal 
Marcelo Aro (Presidente PHS) que irá defendê-lo junto a Câmara dos Deputados. 
O Projeto de Lei complementar federal tem por finalidade distribuir medicamentos 
amostra grátis e a sua doação a todas as Unidades Básicas de Saúde e instituições 
públicas e ou privadas sem fins lucrativos. Com isso, regularizaria a situação de 
estabelecimentos já existentes nos estados e nos municípios, principalmente 
ligados a instituições filantrópicas, que já prestam esse serviço.

Pelos GABinetes

rodriGo BrAGA
O vereador Rodrigo Braga conseguiu recursos da ordem de R$ 50 mil para a 
reforma da área construída do campo Santa Rosa e R$ 90 mil para reforma 
e cobertura da quadra Esportiva do bairro Santa Rosa. Os recursos chegaram 
através de emenda parlamentar oriunda do Deputado Estadual Douglas Melo. 
Para o vereador, esta conquista resgata a valorização do bairro e torna o espaço 
comum um meio de integração dos moradores e pessoas que frequentam o local.



PLENÁRIO EM DESTAQUE
resumo do que foram as reuniões ordinárias do mês de maio

Jornal da Câmara
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Junho

Junho

Junho

Junho
Nos dias 15 e 18 aconteceram também Reuniões Especiais para a 
entrega de homenagens pelos vereadores. As sessões estão previstas 
no artigo 116 do Regimento Interno que foi atualizado em abril (matéria 
completa na página 5). Nas sessões autoridades e secretários prestam 
esclarecimentos e são entregues Moções para pessoas de destaque na 
cidade. Na foto os vereadores Caramelo e Gislene entregam a homenagem 
para a diretora Andréia Laporte e a vice-diretora Eliana Barcelos da Escola 
Municipal Professor Vasco Damião.

Por dez votos a seis, na Reunião do dia (19), a Câmara manteve o veto 
parcial (VEP) do Executivo ao PL 150/2018 que “dispõe sobre a distribuição 
gratuita de medicamentos no município de Sete Lagoas pelas entidades 
assistenciais sem fins lucrativos e dá outras providências”. Com a 
manutenção e sanção da lei 8791/2018 os vereadores e o Executivo não 
proibiram a doação de medicamentos ou o funcionamento das farmácias 
solidárias. Pelo contrário, o texto autoriza que as instituições sem fins 
lucrativos tenham segurança e amparo dos poderes municipais para 
doação de medicamentos comerciais.

Diante de vários projetos de interesse público aprovados na Reunião 
Ordinária do dia 12, o APL 327/2018 é de João Evangelista (PSDB). O 
texto prevê a “obrigatoriedade para os órgãos públicos oferecerem wi-
fi gratuito aos cidadãos nas repartições e locais públicos, e dá outras 
providências”. Aprovada na Câmara, a matéria agora segue para o 
Executivo que pode devolver ao Legislativo como Projeto de Lei para 
nova votação na Câmara.

Rodrigo Braga (PV) foi um dos vereadores com mais projetos 
protocolados para a Reunião que aconteceu na terça-feira (05). Foi dele 
o PLO 45/2018 sobre o “substitutivo 01 ao PLO 45/2018 que - institui 
no âmbito do município de Sete Lagoas o dia do socorrista do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)”. Novamente de Rodrigo, 
agora na pauta de APL, o 167/2018 “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de tratamento especializado de educação e assistência específicas à 
pessoa com autismo e/ou deficiência mental”. 

Apesar de encerrada a tramitação do Projeto de Lei 150/2018, do Executivo, 
o assunto foi, mais uma vez, abordado durante a Reunião Ordinária da terça 
(26). O Plenário aprovou pedido do vereador Fabrício Nascimento para que 
o secretário municipal de Saúde, Magnus Silva falasse na tribuna sobre o 
assunto. A manutenção, pelos parlamentares, do veto parcial do Executivo 
a duas emendas sugeridas ao PLO foi esclarecida pelo gestor. Magnus 
chamou de “entendimento distonante da legalidade e da realidade”, a 
repercussão do evento.
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Forças de segurança apresentam números que 
atestam queda na criminalidade
Polícias Civil, Militar, Conselhos, Executivo, 
Legislativo, Estado e todas as forças de segurança 
do município juntas para conhecer e debater 
os avanços e desafios da segurança pública de 
Sete Lagoas e região. Com esse objetivo diversas 
autoridades se reuniram no Plenário da Câmara 
Municipal, na quinta-feira (21), para Audiência 
Pública requerida pelo presidente do Legislativo.  
Cláudio Caramelo (PRB) abriu o encontro 
lembrando de sessão realizada ano passado. 
“Estamos fazendo outra hoje para avaliar o que 
avançou desde a última e quais os desafios temos 
que atacar. Por isso reunimos quem comanda a 
segurança pública da cidade”.  
Falando em aprender com quem gere a segurança, 
o prefeito Leone Maciel falou que “todos os gestores 
precisam ouvir e fazer constantemente uma 
administração que vá ao encontro do que as pessoas 
desejam. Quanto mais a gente ouve, menos a gente 
erra. Por isso estamos aqui. É preciso fazer com que 
as políticas públicas sejam discutidas”.

Palestras
O comandante da 19° Região de Polícia Militar 
(RPM), CEL Baracho, dividiu o que chamou 
de prestação de contas com o comandante do 
25° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Sete 
Lagoas, Ten. Cel. Luiz Marinho que entende que 
a “descentralização fez toda diferença. O estado 
possui 19 comandos regionais e Sete Lagoas foi a 
última cidade a receber uma RPM”. 

Baracho exemplificou que com a criação da 19° RPM 
foi extinta a Companhia de Missões Especiais (Cia 
Mesp) que prestava serviço em toda região de Curvelo. 
“Com a criação da RPM os militares passaram a atuar 
30 dias por mês em Sete Lagoas, não mais em toda 
região, o que fez impactar diretamente na redução dos 
índices de violência da cidade”.    
A criação possibilitou também a chegada de novos 50 
militares e mais 45 viaturas, além das bases móveis 
de segurança que são duas (CAT e Nova Cidade). 
“Durante o ano passado todo tivemos 40 homicídios 
e nesse primeiro semestre foram 10. Então, se dobrar 
até o fim do ano teremos uma queda de 50% nos 
números de homicídios em 2018 em relação a 2017”, 
comemorou Luiz Marinho.

Vereadores
Marli de Luquinha (PSC) parabenizou a todos pelas 
apresentações e disse que “saímos daqui todos felizes 

pelos resultados apresentados”. Milton Martins 
(PSC) reforçou que “a gente nunca sentiu tanta 
segurança em estar em uma comunidade rural. 
Nunca aconteceram tantos investimentos como a 
gente vê agora. Trabalho que a muito não se via 
na cidade”.
O vereador Zé do União (PSL) já sentiu na pele 
os efeitos da violência quando foi comerciante 
e hoje enaltece o momento atual “onde a gente 
tem uma grande sensação de segurança”. 
E Gislene Inocência (PSD) destacou que a 
“prevenção é uma grande preocupação, nas 
escolas principalmente. Não podemos cruzar os 
braços e pensar que está ótimo”. 
Para Caramelo a “audiência atingiu o objetivo, os 
números comprovam isso. Vamos fazer anualmente 
para registrar o que avançamos e o que não andou 
para que possamos monitorar”, finalizou.

Através da Lei 8.346 de 2013 foi denominado 
Monte da Oração local situado entre os bairros 
São João, São Pedro e Esperança, nos arredores do 
25º Batalhão da Polícia Militar. Frequentadores do 
Monte se sentiram ameaçados com demarcações 
para a construção de uma caixa d´água do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Para discutir 
os aspectos técnicos e legais da área, a Câmara 
realizou Audiência Pública, na segunda-feira (18). 
A sessão foi requerida e presidia pelo vereador 
Marcelo Cooperselta (MDB).
Estiveram presentes o vereador Fabrício 
Nascimento (PRB), como líder do Executivo; o Pastor 
Geraldo Simão Moreira, da Associação de Pastores 
Evangélicos de Sete Lagoas; Nuna Oliveira, gerente 
de engenharia do SAAE; o vereador Milton Martins 
(PSC); Gilberto Doceiro, autor da Lei 8436/2013; 
Lucas Nogueira, da secretaria municipal de Meio 
Ambiente; e Diomar Soares Oliveira, representando 
os frequentadores do Monte. 
A gerente do SAAE apresentou, com detalhes, 
o projeto da caixa d´água que comportará 10 
milhões de litros. O reservatório, de acordo com 
a técnica, será capaz de garantir o abastecimento 
de aproximadamente 40% da população de 

Audiência esclarece construção de caixa d´água no 
Monte da Oração

Sete Lagoas. “Sem essa caixa fica difícil garantir o 
fornecimento de água através do Rio das Velhas, no 
caso de uma paralisação por questões naturais ou por 
questões de manutenção técnica”, esclareceu. 
Apesar de o projeto estar pronto e o local sendo 
preparado para a obra ainda não há previsão para a 
construção. “Estamos buscando recursos financeiros 
para iniciar, mas a expectativa é de que consigamos 
o mais rápido possível”, considerou. Em nome do 
prefeito, Fabrício Nascimento garantiu que o Executivo 
reconhece o apoio de todas as igrejas evangélicas da 
cidade e que só permitiu a aprovação do projeto com 
a garantia de que a construção não afetaria o espaço 
onde se reúnem os fiéis.

Após manifestações foi nomeada uma Comissão 
para acompanhar o projeto do SAAE. Gilberto 
Doceiro, Geraldo Simão e Diomar Oliveira foram os 
escolhidos. Foi acordado ainda que seria solicitada 
uma emenda na Lei 8346/2013 para que a região 
definida como Monte da Oração fosse exatamente 
demarcada, para não haver futuros entraves sobre 
os limites do local.
De acordo com Marcelo Cooperseltta, a Audiência 
alcançou o objetivo. “Ela foi leve e extremamente 
esclarecedora, por ter dado acesso a todos os 
interessados às informações. Todos tiveram direitos, 
deveres e voz. Tenho certeza que todos saíram com 
o coração mais leve e confiante”, afirmou.


