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MÁRCIO PAULINO Presidente
EMAIL: marciopaulino@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PMN
GABINETE: 3779-6301
- 5º ANDAR

A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
E A SERRA DE SANTA HELENA

MILTON SARAIVA Vice-presidente

José Osvaldo de Brito Henriques
Assessor Técnico Jurídico Ambiental
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Prefeitura de Sete Lagoas

EMAIL: miltonsaraiva@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PP
GABINETE: 3779-6317
- 4º ANDAR

PASTOR FABRÍCIO

1º Vice-presidente

EMAIL: fabricionascimento@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PMN
GABINETE: 3779-6309
- 4º ANDAR

MILTON MARTINS

1º Secretário

EMAIL: miltonmartins@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PSC
GABINETE: 3779-6303
- 4º ANDAR

PADRE DÉCIO

2º Secretário

EMAIL: vereadorpadredecio@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PP
GABINETE: 3779-6343
- 4º ANDAR

CARAMELO
EMAIL: vereadorcaramelopt@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PT
GABINETE: 3779-6345
- 4º ANDAR

DALTON ANDRADE
EMAIL: daltonandrade@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PT
GABINETE: 3779-6328
- 3º ANDAR

DOUGLAS MELO
EMAIL: douglasmelo@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PSC
GABINETE: 3779-6305
- 2º ANDAR

EURO ANDRADE
EMAIL: euroandrade@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PP
GABINETE: 3779-6313
- 4º ANDAR

GILBERTO DOCEIRO
EMAIL: gilbertodoceiro@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PMDB
GABINETE: 3779-6315
- 4º ANDAR

GONZAGA
EMAIL: vereadorgonzaga@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PSL
GABINETE: 3779-6342
- 3º ANDAR

ISMAEL SOARES
EMAIL: ismaelsoares@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PSOL
GABINETE: 3779-6323
- 3º ANDAR

JOÃO EVANGELISTA
EMAIL: vereadorjoaoevangelista@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PSDB
GABINETE: 3779-6319
- 4º ANDAR

MARCELO COOPERSELTTA
EMAIL: marcelocooperseltta@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PMN
GABINETE: 3779-6307
- 4º ANDAR

MARLI DE LUQUINHA
EMAIL: marlideluquinha@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PMN
GABINETE: 3779-6330
- 3º ANDAR

Como se sabe, a Serra de Santa Helena é patrimônio histórico e natural pertencente à Sete Lagoas e que
merece proteção em todos os aspectos. Contudo, muitos desconhecem o que vem a ser a área de proteção
ambiental, as leis que criaram a APA de Santa Helena e quais as implicações.
Uma das formas existentes para a proteção do meio ambiente é a criação das Áreas de Proteção Ambiental
(APAs) as quais foram instituídas através da Lei Federal nº 6.902/81. Esta Lei estabelece que, havendo relevante
interesse público, os poderes executivos Federal, Estadual e Municipal poderão declarar áreas dos seus territórios
de interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem estar das populações humanas, a proteção, a
recuperação e a conservação dos recursos naturais.
Posteriormente, foi editada a Lei Federal nº 9.985/00 instituindo o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), que estabelece critérios e normas para a criação e implementação de unidades de
conservação (UC).
Essas unidades de conservação dividem-se em dois grupos com características específicas, denominadas
de Proteção Integral e de Uso Sustentável. Vamos nos ater somente a de uso sustentável, uma vez que a APA de Santa
Helena se encaixa nesse grupo, já que o SNUC inclui a categoria APA no grupo de Uso Sustentável com a definição de
“uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos,
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas,
e tem como objetivos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. (Art. 15 do SNUC).
A APA de Santa Helena foi criada pela Lei Ordinária Municipal nº 5.243/1997 e posteriormente
regulamentada pela Lei nº 8.217 de 10 de dezembro de 2012 e estabeleceu finalmente que a APA Serra de Santa
Helena é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável e abrange uma área total de 4.928 hectares subdivididos
em três zonas ambientais, sendo, Zona de Conservação da Vida Silvestre e Patrimônio Cultural, Zona de Preservação
da Vida Silvestre e das Nascentes dos Córregos do Paiol e do Diogo, e Zona de Uso Agropecuário.
A Lei nº 8.217/2012 veio de forma definitiva traçar os objetivos da APA de Santa Helena, as formas de
proteção e, por fim, as obrigações do Município e também da população sempre na busca do desenvolvimento
sustentável e proteção de toda a área da APA de Santa Helena.
Uma das obrigações do Município é a instituição do Conselho Gestor da APA de Santa Helena (CGEAPA),
criado pelo artigo 63 da 8.217/2012 e pelo Decreto nº 4.816/2013. O CGEAPA possui 22 membros representantes do
Poder Público e Sociedade Civil. Todos os empreendimentos que buscam implantação ou desenvolvimento de
quaisquer atividades que possam causar alterações nos meios físico, biótico ou antrópico no território da APA estão
sujeitos à licença especial do CGEAPA e não mais do CODEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente).
Outra medida de exigência legal para a proteção do meio ambiente é o Plano de Manejo da APA de Santa
Helena. Esse plano consiste em um documento elaborado a partir de diversos estudos, incluindo diagnósticos do
meio físico, biológico e social, estabelecendo as normas, restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e
manejo dos recursos naturais da Unidade de Conservação, seu entorno e, se for o caso, também os corredores
ecológicos a ela associados, podendo, também, incluir a implantação de estruturas físicas dentro da Unidade de
Conservação visando minimizar os impactos negativos sobre a Unidade de Conservação, garantir a manutenção
dos processos ecológicos e, ainda, prevenir a simplificação dos sistemas naturais. Esse Plano de Manejo já esta em
processo de elaboração sobre a supervisão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Com isso, o Poder Público Municipal poderá adotar as medidas necessárias e mais cabíveis na busca de
desempenhar a função social e ambiental da APA de Santa Helena, sempre no intuito de fazer cumprir o que a
Constituição da República impõe em seu art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
É desta mesma forma que esperamos e acreditamos que acontecerá também com a APA do Paiol (Lei nº
5.748/1998) e a APA da Lagoa Grande (Lei nº 5.819/1999).

PASTOR ALCIDES
EMAIL:
pr.alcides@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PMDB
GABINETE: 3779-6321
- 3º ANDAR

RENATO GOMES
EMAIL: renatogomes@camarasete.mg.gov.br
PARTIDO: PV
GABINETE: 3779-6311
- 4º ANDAR

Fala cidadão
Neste espaço, você - leitor - poderá opinar sobre os projetos que tramitam na Câmara Municipal, bem como dar sugestões sobre
os temas que necessitam ser melhor discutidos pelo poder Legislativo. Opiniões, comentários e críticas podem ser enviados por
carta ou pelo email: jornalismo@camarasete.mg.gov.br
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Câmara Municipal terá plano de
cargos e salários e concurso público
Durante a 10ª Reunião Ordinária de 2014, realizada no dia 8 de abril, o
presidente da Casa, vereador Márcio Paulino (PMN), anunciou a publicação, feita
no Minas Gerais do dia 5 de abril, de edital de licitação para contratar empresa
responsável por modernizar a estrutura administrativa do Legislativo. Dentre as
ações, estão a reformulação e a reestruturação do plano de cargos e salários e a
realização de concurso público. "Vejo esse plano com enorme alegria e uma das
minhas grandes realizações. Isso possibilitará a todos os cidadãos participarem
de concurso público na Câmara", disse Márcio Paulino, que também é servidor
efetivo da Casa. A licitação está marcada para o dia 9 de maio. O processo
licitatório 04/2014 pode ser acessado no link http://migre.me/iY9DQ

Luto
Durante suas comunicações pessoais, os vereadores prestaram
homenagens a Alexandrina de Souza Dayrell (Dona Dochinha), falecida na
semana passada. "Ela marcou Sete Lagoas e seus préstimos ao município com
certeza ficarão marcados na vida de muitas famílias", disse Renato Gomes (PV).
"O silêncio impera. Sete Lagoas perdeu a matriarca. Perdeu a parceira de todos
que trabalham pela vida de forma clara", comentou Milton Saraiva (PP). Já João
Evangelista (PSDB) a considerou uma vitoriosa na luta pelos direitos dos idosos.
"Os serviços sociais de Sete Lagoas perdem muito. Mesmo eu, com mais de 30
anos de serviços prestados na área, jamais conseguirei chegar aos pés de Dona
Dochinha. Peço uma moção em nome de todos os vereadores a ela", sugeriu.
Na semana em que Sete Lagoas perdeu Dona Dochinha, o vereador Pastor
Fabrício (PMN) apresentou Anteprojeto de Lei (APL) 25/2014, que cria a
Coordenadoria Municipal da Pessoa Idosa. "Vai somar com todos os trabalhos já
realizados no município, haja vista a importância de caminharmos em paralelo
com o que já é feito. Mas ainda há uma fatia da população acima de 65 anos que
não é atendida. Nossa intenção é alcançar essas pessoas para que elas também
tenham acesso aos trabalhos oferecidos pelos governos estadual e municipal",
explicou. O APL foi aprovado.

Confira matéria da TV Câmara
usando seu leitor de QR Code:

Comissão Permanente de
Administração Pública é nomeada
Os vereadores da Câmara Municipal de Sete Lagoas aprovaram,
durante a 12ª Reunião Ordinária de 2014, realizada no dia 22 de abril, a
criação da Comissão Permanente de Administração Pública, oficializada pelo
Ato nº 16.534/2014. Compõem a Comissão como efetivos os vereadores
Pastor Fabrício (autor da Resolução nº 1102/2014 que cria a Comissão),
Milton Martins e Milton Saraiva e, como suplentes, os vereadores Cláudio
Caramelo, Euro Andrade e Marli de Luquinha.
Os objetivos da Comissão são manifestar-se nas proposições
referentes à organização administrativa dos Poderes Executivo e Legislativo
do município, o regime jurídico e o estatuto dos servidores públicos
municipais, os quadros de pessoal das administrações direta e indireta, a
política de prestação e concessão de serviços públicos e o direito
administrativo geral.
Segundo Pastor Fabrício (PMN), com exceção da Comissão de
Legislação e Justiça, não havia na Câmara Municipal outra Comissão
temática destinada à análise do mérito de proposições que versem sobre a
organização administrativa do Município, a situação de seus servidores e
outros temas ligados ao Direito Administrativo. "Com isso, vemos a
necessidade de se criar essa Comissão para acompanhar os trabalhos
administrativos do Município", justificou o vereador.
Um dos primeiros trabalhos da Comissão será analisar o recente
aumento das tarifas do transporte público coletivo do município, dentre
outras denúncias relacionadas, manifestadas através de ofício apresentado
por manifestantes da Frente Popular de Luta pelo Transporte Público de Sete
Lagoas na Reunião Ordinária do dia 18 de março deste ano.

Presidente da Casa, vereador Márcio Paulino (PMN)

Audiência Pública sobre contas do
Executivo Municipal é adiada
A Audiência Pública para apresentar a prestação de contas do
Executivo Municipal referente ao terceiro quadrimestre de 2013, que
seria realizada no dia 25 de abril, foi adiada.
De acordo com o presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Tomada de Contas (CFFOTC) da Casa e
responsável pela condução da Audiência, vereador Renato Gomes
(PV), não houve tempo hábil para a análise dos relatórios. "O Executivo
Municipal só protocolou os relatórios na Secretaria Geral desta Casa
às 16h17 do dia anterior, inviabilizando a distribuição dos documentos
entre os vereadores e a análise dos dados apresentados", justificou o
edil.
Durante a Audiência, seriam demonstrados e avaliados os
cumprimentos das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2013 e o
Relatório Bimestral Resumido da Execução Orçamentária do
Município de Sete Lagoas, nos termos dos artigos 52 a 55 da Lei
Complementar 101/2000, dando-lhes a devida publicidade.
A nova data para a Audiência Pública já foi marcada. Será no dia
12 de maio, às 9h30, no Plenário Deputado Wilson Tanure, na Câmara
Municipal (Av. Getúlio Vargas, nº 111, 5º andar - centro). As inscrições
de interessados em se manifestar poderão ser feitas até o início da
sessão junto a servidores da Casa. O Relatório de Gestão Fiscal do 3º
Q u a d r i m e s t re d e 2 0 13 p o d e s e r a c e s s a d o n o l i n k :
http://migre.me/iYa7G
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Projeto de pavimentação de
estrada para Araçaí é anunciado
Audiência Pública:
A Câmara Municipal de Sete Lagoas discutiu, por
meio de Audiência Pública realizada no dia 3 de
abril, assuntos referentes à pavimentação da
estrada que liga Sete Lagoas a Araçaí, passando por
diversas comunidades como Goiabeiras, Estiva,
Silva Xavier, Paiol, Carvalho de Almeida, Caboclos e
Fazendinhas Pai José. A Audiência foi solicitada por
meio do Requerimento 511/2014, de autoria do
vereador Gilberto Doceiro (PMDB). O vereador, que
presidiu a sessão, afirma que esta obra é um clamor
de décadas e vem trazendo uma angústia a todos.
"Temos empreendimentos das mais variadas áreas
em toda a região, muitos parados por não haver
infraestrutura", comentou.
Dentre o público presente, estavam
diversos representantes de associações
comunitárias e dos legislativos e executivos dos
municípios afetados pela estrada como Sete
Lagoas, Araçaí e Cordisburgo. Um deles, Raimundo
Alves, assessor jurídico da Prefeitura de Araçaí,
apontou a necessidade de pavimentação da via.
"Temos uma indústria têxtil com dificuldades sérias
de transportar sua produção e receber
m a q u i n á r i o s , a l é m d e v á r i o s o u t ro s
empreendimentos que dependem dessa estrada. A
prefeitura de Araçaí está realmente empenhada.
Essa estrada é muito mais importante para nossa
cidade do que para Sete Lagoas", lamentou.
A presidente da Associação de Moradores
da Estiva, Francislene Borges (Tuca), acrescentou.
"Temos uma fábrica de farinha que teve as obras
suspensas devido à grande quantidade de poeira.
O grande fluxo que existe na estrada deixa nossos
familiares expostos diariamente. Já aconteceram
vários acidentes, inclusive com vítimas".

Dentre o público presente, estavam diversos representantes de associações comunitárias e dos legislativos
e executivos dos municípios afetados pela estrada como Sete Lagoas, Araçaí e Cordisburgo.
licitação. "Mais do que ser importante para Araçaí ou
Sete Lagoas, esta obra é importante para Minas
Gerais, não só para viabilizar os empreendimentos
atuais, mas também atrair novos investimentos",
concluiu o engenheiro.

Melhorias
Representando o Executivo Municipal, o
coordenador da Secretaria Municipal de Obras,
Antônio Maciel enumerou melhorias feitas pela
Prefeitura na região, diante da impossibilidade de
pavimentação. "O município, dentro de suas
possibilidades, tem feito algumas recuperações
como patrolamento, encascalhamento, drenagens
e construção de barraginhas. No ano passado
resolvemos um grande obstáculo, conhecido como
morro do lixão, fazendo um aterro de cinco metros
de altura. Ainda este ano vamos construir a tão
sonhada ponte sobre o ribeirão Jequitibá para
melhorar um pouco o trânsito nessa estrada",
anunciou.
Porém, a notícia que deu esperança à
maioria dos presentes veio do representante da
Secretaria de Estado de Obras Públicas, o
engenheiro Francisco Cardoso. Segundo ele, a
Diretoria de Projetos do Departamento de Estradas
e Rodagens (DER) está incumbida de preparar os
elementos técnicos para a contratação do projeto
de engenharia rodoviária, peça fundamental para
que o Estado possa alocar recursos para
concretizar a pavimentação da estrada. "Nos
próximos 30 dias deverá ser publicado o edital de
licitação do projeto. Depois, teremos um prazo de
45 dias para apresentação de propostas e em 120
teremos condições de dar início ao projeto
executivo", anunciou. A estrada está inserida no
programa "Caminhos de Minas" desde 2010. O
cronograma das obras depende do resultado dessa

Vereadores
Os vereadores presentes também se
pronunciaram. Segundo Ismael Soares (PSOL), dois
governos estaduais prometeram a pavimentação e
não cumpriram. "Tivemos o Governo Aécio e o
Governo Anastasia, que está terminando o mandato.
Todo esse tempo passou e nada foi feito por essa
estrada”, lembrou.
Já Renato Gomes (PV) se disse feliz com a
notícia. "Ficamos muito felizes com a fala do
representante do Governo de Minas, de que os passos
estão sendo dados para que a pavimentação
aconteça". O presidente da Casa, vereador Márcio
Paulino (PMN), lembrou que a luta do vereador
Gilberto Doceiro pelo asfaltamento da via é antiga.
"Até o momento não tínhamos certeza nem do projeto
e hoje já temos essa garantia. Só de termos um
representante do Governo de Minas aqui, já é uma
esperança. Espero que ele reforce essa demanda
junto ao secretário de Estado", pediu.
"Tenho visto essa promessa ser feita todo ano
de eleição. Espero que essa de hoje não seja apenas
mais uma promessa de campanha e que essa estrada
seja realmente incluída no programa Caminhos de
Minas ", comentou Padre Décio (PP). Milton Martins
(PSC) lembrou que passa pela estrada pelo menos 15
vezes por semana e que também sofre junto com a
população. "Há outros problemas como bota-foras
clandestinos, sujeira na estrada, ausência de
captação de água pluvial, entulhos e falta de
fiscalização. Se ainda não há condições de

pavimentar, vamos pelo menos minimizar os
problemas, melhorando o acesso”, cobrou.

Participações
Há mais de 40 anos como morador da região, o
empresário Edson Eustáquio Paredão fez uso da
tribuna. "Desculpe o azedume, mas não acredito que
verei esta estrada asfaltada ainda vivo. Se os
vereadores não pegarem firme, de todos os partidos, de
todas as cidades, ou se terceiriza a estrada ou vamos
fazer uma vaquinha", sugeriu.
Outro empresário da região e também
representante dos moradores de Estiva, Clóvis Vilanova,
disse estar atento a todas as movimentações e que a
associação de moradores da Estiva irá acompanhar de
perto. "Pedimos maior agilidade desse processo
licitatório. Quantas pessoas mais terão que morrer
nessa estrada? Queremos um pouco mais de atenção
das autoridades àquela região", comentou. "Essa
estrada é como um pano que, com o tempo, foi se
rasgando e sendo costurado. Hoje, esse pano não
suporta mais remendo. É preciso um novo pano",
metaforizou a representante da Associação
Comunitária de Silva Xavier, Santuza Pimenta.
"Precisamos de vontade política. De uma
liderança que resolva as necessidades de cada
comunidade. Acredito no poder político do prefeito
Márcio Reinaldo nos âmbitos estadual e federal, de que
teremos muitos empreendimentos naquela região e que
as comunidades possam ser beneficiadas. Muito
obrigado pela presença de todos nessa Audiência
Pública", agradeceu o vereador Gilberto Doceiro, dando
fim à sessão.

Confira matéria da TV Câmara
usando seu leitor de QR Code:
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PELOS GABINETES
De graça
A Redação Final do Anteprojeto de Lei (APL) n° 12/2014, de autoria do vereador
Ismael Soares (PSOL), que dispõe sobre o fornecimento gratuito de uniformes
escolares aos alunos das escolas municipais de Sete Lagoas, foi aprovada pela
Câmara Municipal no dia 8 de abril, durante a 10ª Reunião Ordinária do ano.
Aguarda agora parecer do Executivo.
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ACONTECEU no

PARLAMENTO

Design
A 9ª edição do projeto Viva Voz, do vereador Dalton Andrade (PT), levou para os
alunos do curso de Comunicação das Faculdades Promove de Sete Lagoas, no
dia 24 de abril, a palestra "Pensamentos em Design", com o professor de pósgraduação da UEMG, pesquisador Sérgio Antônio Silva. Confira matéria da TV
Câmara.

Brennand
O presidente Márcio Paulino visitou, no dia 2 de abril, a pedido do representante dos
moradores do bairro Santa Rosa, Eduardo da Silva (Palhinha), a Brennand Cimentos.
Na foto, Palhinha, Murilo Cesar Bento Laurindo (Gerente de Meio Ambiente e
Certificação), Márcio Paulino e Amanda Lara Lopes (Supervisora de
Responsabilidade Social). O objetivo da visita foi discutir apoio da empresa em
projetos sociais e esportivos para os jovens do bairro.

Confira matéria da TV Câmara
usando seu leitor de QR Code:

Feira da Paz
Comemorando a Semana do Trabalhador, o vereador Pastor Fabrício (PMN) deu
especial apoio na realização e divulgação da Feira da Paz, evento realizado pela
Prefeitura que levou milhares de pessoas ao Parque Náutico da Boa Vista na noite
do dia 2 de maio. Entre as atrações musicais, se apresentaram David Quinlan,
Anderson Motta, Simone Rodrigues, Entre Salmos, Mary Silveira, Gleice Kelly e
Ismael Santos.

Farmácia de Minas
O vereador Douglas Melo (PSC) apresentou uma indicação ao Governo de Minas,
durante Reunião Ordinária do dia 22 de abril, para que sejam implantadas em
Sete Lagoas unidades do programa Farmácia de Minas, responsável pela
distribuição gratuita de medicamentos do SUS para os municípios. Em 2013
foram distribuídos três bilhões de medicamentos básicos e de alto custo.

Terceira Idade
Em parceria com a vereadora Marli de Luquinha (PMN), o vereador Cláudio
Caramelo (PT) apresentou Anteprojeto de Lei nº 42/2014, que dispõe sobre a
criação do programa Viver Bem a Terceira Idade é uma Arte. O programa visa
ações de promoção de saúde e preventivas para manutenção e melhoria da
qualidade de vida da terceira idade assistida pelo SUS. O APL aguarda
aprovação do Executivo.

TV Record
O jornalista e ex-repórter da TV Câmara, Hugo Lacerda, visitou a Câmara Municipal no
dia 22 de abril. Atualmente, Hugo é repórter da TV Record de Campos, no Rio de
Janeiro.

Contra a Pedofilia
Sete Lagoas participará mais uma vez do Movimento Todos Contra a Pedofilia.
Pela segunda vez, o vereador Padre Décio (PP) realiza ações na cidade nos dias 15
e 16 de maio. No primeiro dia, às 9h, na Casa da Cultura, o Promotor de Justiça de
Minas Gerais Carlos José e Silva Fortes ministra a palestra “Combate e prevenção
dos crimes ligados à pedofilia”. O segundo dia será voltado para a
conscientização, com caminhada em prol do Dia Internacional de Combate à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Início às 8h30 na Praça
Tiradentes e término na Praça Dom Carmelo Motta (Feirinha).

Calendário da Escola do Legislativo
Maio/2014

Itabirito
No dia 8 de abril, a Câmara de Sete Lagoas recebeu a visita de representantes da
Câmara Municipal de Itabirito. Na foto, o presidente Márcio Paulino ladeado pela
vereadora itabiritense, Rosilene Cardoso, e pelo presidente da Casa Legislativa de
Itabirito, Luís Fernando Carolino Xavier. "Queremos levar para nossa cidade a
experiência da TV Câmara. Sete Lagoas serve de exemplo para várias cidades. Dos
853 municípios mineiros, apenas quatro ou cinco tem uma TV Câmara. Vocês saíram
na frente e hoje servem de exemplo pra gente", disse Luís Fernando Xavier.

Dia 09, às 14h: Palestra "Ser mãe: um desafio na Pós-Modernidade" com a
psicóloga Ana Rute Monteiro de Souza.
Local: Plenário Wilson Tanure
Público: Mães e servidoras da Câmara Municipal
Dia 14, às 14h: Palestra Motivacional "Tá difícil? Vença!", com o publicitário
Capucci Júnior.
Local: Escola do Legislativo, Sala 307, 3º andar.
Público: Rede Adolescente Aprendiz
Dias 16, 23, 30, às 09h e às 14h: Visitas orientadas
Orientadores: Cerimonial da Câmara Municipal
Local: Plenário Wilson Tanure
Público: Alunos da rede municipal de ensino
OBS.: Os dias e horários poderão sofrer alterações.
Informações: 3779-6331.

SAAE
No dia 2 de abril, representantes da equipe de Recursos Humanos do SAAE visitaram a
Casa Legislativa. Na foto, o gerente de RH da autarquia, Luciano Abreu e a supervisora
de RH Sueli Ferreira, entre o presidente Márcio Paulino e o procurador da Casa,
Fernando Roque.
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Vereadores sabatinaram diretor do SAAE
Justificando compromissos anteriormente assumidos, o
presidente do SAAE, Marcos Joaquim Matoso, foi representado
pelo diretor de água e esgoto e coordenador operacional da
autarquia, Adriano França, e pelo supervisor de tratamento de
água, Deusinei Caetano, durante sabatina de vereadores na 11ª
Reunião Ordinária da Câmara, realizada no dia 15 de abril. A
equipe do SAAE atendeu ao Requerimento nº 660/2014, de
autoria do vereador Milton Martins (PSC), que cobrava
esclarecimentos sobre denúncias de que a água não é
devidamente tratada, em face das irregularidades no processo
de monitoramento e distribuição.
Milton Martins rebateu nota oficial do SAAE, que garantia
a qualidade da água. "Eu visitei um poço artesiano no Wenceslau
Bráz e a condição lá é pior do que a apresentada semana
passada. Pelo menos 40% da água captada, vazam. A caixa
d'água com cloro que fica ao lado da receptação de água está
quase toda destampada", defendeu-se o vereador, mostrando
fotos tiradas de visitas a outros poços do SAAE e uma dissertação
de 2008 com dados repassados por ex-diretores da autarquia e
considerados como "preocupantes" pelo parlamentar.
O vereador aproveitou para distribuir aos presentes um
questionário com diversas perguntas sobre monitoramento,
tratamento, fiscalização, cobrança e qualidade da água captada
e distribuída em Sete Lagoas. O coordenador do SAAE informou
que a autarquia atende à portaria da Anvisa e respeita todos os
regulamento. "Temos relatórios anuais de todos os pontos de
distribuição de água da cidade. Não há qualquer registro de
impropriedade", garantiu.
A equipe do SAAE trouxe relatórios comprovando a
qualidade da água. "Existem vazamentos, mas que não
impactam na qualidade da água", assegurou Adriano França. "Eu
já trouxe água suja aqui. O vereador Douglas Melo também.
Recebemos denúncias de vários bairros. Eu posso garantir que
estamos bebendo água pura?", perguntou o vereador. O servidor
do SAAE, então, pediu que cada denúncia fosse repassada com
endereço, pois em muitos casos o problema se dá na residência.

Vereadores
"Queremos que haja transparência nas respostas.
Preocupa-me a MM (empresa vencedora da licitação da
terceirização de vários serviços do SAAE)", comentou Dalton
Andrade (PT). Para Marcelo Cooperseltta (PMN), as mudanças na
diretoria do SAAE não se revertem em resultados. "Só a conta, que
chega cada vez mais alta. Quando perguntamos ao SAAE o que está
acontecendo, a resposta não vem exata. A falta de água continua e a
qualidade, nem se fala", desabafou. Esta informação foi contestada
pelo coordenador do SAAE. "Hoje não temos nenhuma ausência de
fornecimento de água em Sete Lagoas. Todas as residências
recebem água. Não estou dizendo que elas recebem 24 horas.
Temos que melhorar", retrucou.
Já Padre Décio (PP) lembrou que visitou recentemente
vários poços e casas de máquina do SAAE. "Constatei que está tudo
entregue às moscas. Não tem estrutura. Nos bairros Santa Cecília e
Vapabuçu, os tanques estão sujos ", informou. Ismael Soares (PSOL)
lembrou que o SAAE é a instituição da Prefeitura mais convocada a
prestar esclarecimentos na Câmara. "Não vejo uma secretaria tão
convocada quanto o SAAE. Já virou rotina convidar a autarquia para
dar esclarecimentos", disse.
Douglas Melo (PSC) lembrou que já fez vários requerimentos
pedindo explicações à autarquia e não obteve resposta. " Já enviei
carta pedindo explicações quanto à coloração da água. Esta
resposta não foi dada. Pedi estudo técnico na água dos caminhõespipa quando a cidade teve problemas de diarreia. Também não fui
respondido. Não dá mais pra conviver com essa situação", disse o
edil. "O problema pode ser resolvido com a conclusão das obras de
captação de água do Rio das Velhas, que terá a concentração de
tratamento unificado na ETA, dando qualidade única a nossa água",
sugeriu Milton Saraiva (PP).
Depois de responder às perguntas, os técnicos do SAAE se
colocaram à disposição da Câmara Municipal para realizar visita
técnica às instalações da autarquia, em data ainda a ser marcada,
para a fiscalização in loco das denúncias apresentadas. Adriano
França se comprometeu a responder posteriormente algumas
questões que necessitam de maior estudo junto aos demais setores
da empresa.

Confira matéria da TV Câmara
usando seu leitor de QR Code:

Coordenador operacional
da autarquia, Adriano França

Autor do Requerimento nº 660/2014,
vereador Milton Martins (PSC)

Os 100 anos do
escotismo mineiro

O plenário Dep. Wilson Tanure da
Câmara Municipal recebeu, na noite do dia 23 de
abril, um público muito especial. Grupos de
escoteiros celebraram o centenário do
escotismo mineiro durante Reunião Especial
requerida pelo vereador Renato Gomes (PV) e
que também teve as presenças dos vereadores
Márcio Paulino (PMN), e dos vereadores Milton
Martins (PSC), Padre Décio (PP) e Marli de
Luquinha (PMN).
"Isso é algo inédito em Sete Lagoas. Há
muito tempo a sociedade não reconhece o que o
escotismo proporciona aos nossos jovens,
conduzindo-os pelo caminho do bem",
enalteceu José Maria Camarão, diretor regional
do Distrito Escoteiro Lobo Guará.
A reunião também contou com
homenagens. Foram entregues placas alusivas
ao centenário de escotismo em Minas Gerais à
diretoria executiva dos Escoteiros do Brasil, à
diretoria regional mineira dos Escoteiros do
Brasil, ao Distrito Escoteiro Lobo Guará e ao
tenente coronel Antônio Librelon de Oliveira,

presidente de honra do Grupo de escoteiros
Guardiões dos Sete Lagos.
Houve também a entrega de Moções de
Congratulação aos grupos de escoteiros Chuí
Oiapoque, Mafeking, Guardiões dos Sete Lagoas e
Fernão Dias Paes Leme (de Pedro Leopoldo), e
também aos extintos grupos Águia Dourada e
Tambatajá.
Considerada pelos escoteiros uma
iniciativa inédita, a Reunião Especial também pode
render outros frutos. Renato Gomes deve
apresentar em breve na Câmara Municipal um
requerimento pedindo passe livre no transporte
coletivo público para os escoteiros que estiverem
em atividade. "Recebo este título como
reconhecimento ao trabalho que tenho procurado
fazer em Sete Lagoas", agradeceu o vereador ao
final do encontro.

Confira matéria da TV Câmara
usando seu leitor de QR Code:
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Vereador questiona
Comissão visita
convênio do Município
obra
de
creche
com hospital particular

no Bouganville

Lidiane Carvalho de Campos, representando o vereador Dalton Andrade (PT), e
os vereadores João Evangelista (PSDB), Ismael Soares (PSOL),
Renato Gomes (PV) e Padre Décio (PP)

Vereador Marcelo Cooperselta (PMN)

Durante a Reunião Ordinária do dia
8 de abril, o vereador Marcelo Cooperseltta
(PMN) questionou, em sua comunicação
pessoal, os repasses feitos pela Secretaria
Municipal de Saúde à Irmandade Nossa
Senhora das Graças. "Temos um convênio,
um recurso que é repassado da secretaria de
saúde para a Irmandade para socorrer o
sete-lagoano. Na administração passada o
custo era em torno de R$ 220 mil por mês. O
que chegou ao meu conhecimento é que
atualmente a Prefeitura repassa R$ 43
milhões por ano, o que dá mais de R$ 3
milhões por mês", denunciou o vereador.
A preocupação do edil é se este
valor está sendo investido no atendimento
do Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso,
o parlamentar entrou com o Requerimento
nº 633/2014 solicitando, em caráter de
urgência, cópia do contrato de convênio
firmado entre a Secretaria de Saúde e a
Irmandade, como também a relação de
repasses mensais. "Quero averiguar se os
valores cobrados condizem com os serviços
prestados. Pedi recibos de custos, o que é
gasto por mês, como foi elaborado esse
contrato, quem assina, quem responde por
ele, se é a Secretaria de Saúde ou se é a de
Administração. Tenho uma série de
interrogações para esclarecer. Se for
esclarecido, ótimo. Se houver dúvida,
vamos solicitar uma comissão a ser aberta
aqui na Casa", informou.
De acordo com o secretário
municipal de Saúde, Breno Simões, o
contrato de prestação de serviços nº
056/2013, firmado entre a Secretaria de
Saúde e a Irmandade em outubro do ano
passado, tem a vigência de um ano e segue
norma do Ministério da Saúde. Segundo o
secretário, o pagamento à Irmandade é feito
mediante cumprimento de metas. "Nós

definimos vários quantitativos e
procedimentos. A Irmandade é
remunerada de acordo com o que realiza.
Por ano, são quatro mil cirurgias de média
complexidade, 48 mil consultas e exames
de média complexidade, mil cirurgias de
alta complexidade e 36 mil
procedimentos de alta complexidade.
Isso inclui cirurgias vasculares,
ortopédicas, hemodiálise, oncologia,
UTI, maternidade e toda a gama de
serviços que a Irmandade tem
disponível", explica Breno Simões.
A média mensal de pagamento
tem sido da ordem de R$ 2 milhões via
Secretaria Municipal de Saúde, além de
R$ 1 milhão por meio de incentivos do
Ministério da Saúde, o que pode mudar
conforme a prestação de serviço
oferecida.
O secretário garante que, com o
novo contrato, a rede de atendimento
melhorou. "A Irmandade tem um
histórico de oferta de serviços para o SUS
da ordem de 64%. A partir desse
contrato, estamos chegando a 80%
dessa capacidade. Isso significa mais
sete-lagoanos atendidos pelo SUS. Isso
repercute no atendimento do Hospital
Municipal. Se eu consigo transferir um
paciente com mais agilidade, ele é
atendido com mais dignidade tanto no
Municipal quanto na Irmandade", informa
o secretário, concluindo que, graças a
esse contrato, a regra é não ter mais
pacientes aguardando atendimento nos
corredores do Hospital Municipal.

Confira matéria da
TV Câmara usando
seu leitor de QR Code:

Os membros da Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização de Obras Públicas da Câmara Municipal de Sete Lagoas,
vereadores Ismael Soares (PSOL), Renato Gomes (PV) e João
Evangelista (PSDB), acompanhados do vereador Padre Décio (PP) e
de Lidiane Carvalho de Campos, representando o vereador Dalton
Andrade (PT), visitaram as obras da unidade pró-infância que está
sendo construída no bairro Bouganville, na manhã do dia 7 de abril.
Com recursos do Governo Federal, o espaço vai atender a 120
crianças de zero a cinco anos em horário integral ou 240 crianças em
meio período.
Os vereadores analisaram o material que está sendo
utilizado na obra e destacaram alguns problemas. "É uma obra
grande, de muita necessidade para o município, mas achei péssimo o
fato de o nível da obra estar abaixo do nível da rua. Em caso de chuvas
fortes, pode empossar o pátio. Também os vidros das portas
oferecem riscos para as crianças. As portas de madeira também são
péssimas", apontou Ismael Soares. Já João Evangelista acredita no
acompanhamento feito pelos engenheiros da Prefeitura.
"Percebemos alguns reparos que precisam ser feitos, mas como é
uma obra acompanhada pela Prefeitura, penso que os engenheiros
podem ser acionados pelos vereadores e pela própria Prefeitura em
caso de qualquer outro problema futuro", acredita.
Conforme o engenheiro responsável pela obra, são cerca de
cinco mil metros quadrados de construção e um valor total investido
de cerca de R$ 1,2 milhão. Ele explica que ainda falta gramar o local,
fazer o passeio e a pintura, o que deve ser finalizado em cerca de três
meses. O projeto é padrão do Governo Federal.

Confira matéria da TV Câmara
usando seu leitor de QR Code:
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Vereadores vão a Divinópolis em busca de
experiências positivas em mobilidade urbana
Nas ruas o movimento é intenso.
Carros, ônibus escolares e coletivos
disputam espaço nos horários de pico em
Divinópolis, cidade muito parecida com
Sete Lagoas em termos de número de
habitantes e distante 170 km. Por isso, o
município precisou de muitos projetos para
melhorar a mobilidade urbana. Para
conhecer esses projetos, os vereadores da
Câmara Municipal de Sete Lagoas Cláudio
Caramelo (PT), Pastor Fabrício (PMN) e Marli
de Luquinha (PMN) visitaram a cidade no dia
9 de abril.
"Recentemente eu e o vereador
Caramelo apresentamos um Anteprojeto de
Lei sobre a recuperação e conservação das
calçadas de Sete Lagoas, há muito
deterioradas. Conversando com o prefeito,
e l e a n a l i s o u e n o s s u ge r i u q u e
conhecêssemos Divinópolis, pois ele
gostou muito do que foi implantado na
cidade", disse Marli de Luquinha.
Os vereadores aproveitaram a visita
para conhecer a Câmara Municipal da
cidade, a infraestrutura do plenário, a TV
Câmara local e o regimento interno da Casa
Legislativa. "Vi que a dinâmica da reunião é
parecida com a nossa, inclusive com as
dificuldades em relação a horários, prazos,
número de pedidos. Foi muito bom o
intercâmbio", comentou Cláudio Caramelo.
De lá, os parlamentares setelagoanos foram conhecer a Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte. Um dos
projetos que chamou a atenção dos edis
trata da forma de gestão do sistema de
transporte público. "Em Divinópolis não há
uma detentora única do transporte. São
oito empresas participantes do consórcio e
a distribuição entre elas é de comum acordo
dentro do previsto no edital. É muito
diferente da nossa realidade, mas
acreditamos que o caminho é esse. Passar
por um processo de licitação para que mais
empresas concorram ou se agrupem em um
consórcio", sugere Pastor Fabrício.
Mas o que mais chamou a atenção
dos vereadores foi a Usina de Projetos, uma
Superintendência com status de Secretaria
Municipal, responsável por elaborar
projetos de infraestrutura urbana e captar
recursos junto aos órgãos competentes.
"Há pessoas dedicadas a trabalhar nesses
projetos, fazendo com que você possa se
dedicar a pensar como a cidade vai se
desenvolver a partir do que foi planejado",
explica o gerente de Projetos da Prefeitura,
Cleiton José de Souza. "Vamos levar essa
ideia para o prefeito. Devemos copiar as
coisas boas", emendou Cláudio Caramelo.
Segundo o secretário municipal de
Trânsito e Transporte, Simonides Quadros,
a troca de experiências também será útil
para Divinópolis. "Quero visitar Sete Lagoas
para saber como funciona o Olho Vivo.
Estamos começando a implantar esse
sistema aqui. Acredito que em torno de 20
dias devo visitar a cidade", afirmou.

Confira matéria da TV Câmara
usando seu leitor de QR Code:

Os vereadores da Câmara Municipal de Sete Lagoas Cláudio Caramelo (PT),
Pastor Fabrício (PMN) e Marli de Luquinha (PMN) visitaram a cidade no dia 9 de abril.

“Crack, é possível vencer”
A Frente Parlamentar de Luta contra
as Drogas da Câmara Municipal composta pelos vereadores Milton
Saraiva (PP), Padre Décio (PP) e Pastor
Fabrício (PMN) – participou, na noite do
dia 28 de março, do encerramento do
curso de capacitação "Crack, é possível
vencer". Promovido pela
Superintendência Municipal de Políticas
Públicas Sobre Drogas (Sumad), o curso
foi oferecido pelo Governo Federal, em
parceria com a Polícia Militar, a Polícia
Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda
Municipal. Durante um mês, cerca de 50
agentes de segurança pública se
capacitaram. A solenidade de entrega
dos diplomas aconteceu na Casa da
Cultura.
Um dos coordenadores, Major
Marcelo, detalhou o que foi ensinado
durante o curso. "Os dois primeiros
módulos foram aulas teóricas onde os
participantes conheceram a parte de
humanização, como abordar o
indivíduo, a triagem e o
encaminhamento ao tratamento. O
terceiro e último módulo foi prático e
tratou dos equipamentos, instrumentos
de menor potencial ofensivo e o
encaminhamento para a prisão ou para
tratamento".
Segundo o vereador Pastor
Fabrício, que já presidiu Comissão na
Câmara sobre a Guarda Municipal, o
curso trará novas habilidades aos
agentes. "Há de somar e muito nas
atividades da Guarda Civil. Acreditamos
muito no trabalho que realizamos ano
passado com a Comissão e a Audiência

Vereador Milton Saraiva (PP) e um dos coordenadores, Major Marcelo
Pública que discutiu a Guarda, que é
altamente capacitada e preparada.
Acredito que eles se capacitaram ainda
mais para oferecer mais segurança
para a população", acredita o
parlamentar.
Para o vereador Padre Décio, a
união das polícias gera uma frente de
segurança maior no combate ao crack.
"Hoje Sete Lagoas arranca na frente,
criando essa equipe forte de
segurança. O cidadão sete-lagoano
vai não só viver com mais segurança,
mas também ver suas famílias
protegidas", garante. De acordo com o
vereador Milton Saraiva, que preside a
Frente Parlamentar de Luta contra as
Drogas e é um lutador incansável nessa
questão, Sete Lagoas ganha um
equipamento de segurança pública de
primeiro mundo.

"É na verdade um
coroamento dessas ações sérias,
das políticas sérias. Não vamos
vencer a guerra se não unirmos
segurança pública, assistência
social, saúde e, principalmente,
educação. É um equipamento de
primeiro mundo para a Guarda Civil
Municipal, os bombeiros, a Polícia
Militar e a polícia Civil. Nós
venceremos. Perdemos algumas
batalhas, mas vamos vencer a
guerra. Eu acredito", conclui Milton
Saraiva.

Confira matéria da TV Câmara
usando seu leitor de QR Code:

