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PARLAMENTO JOVEM

O Parlamento Jovem (PJ) de Sete Lagoas se reuniu, na 
quarta-feira (27), na Câmara Municipal, para apreciar a 
pauta de votações do dia e também para acompanhar a 
uma palestra do secretário municipal de Assistência Social, 
Paulo França. O gestor falou aos vereadores sobre a lei 
8880/2018 que institui a “semana municipal de combate a 
intolerância religiosa” e que teve origem no PJ.
França iniciou reetindo que “parece ser fácil falar sobre o 
tema, mas não é”. Ele esclareceu que a intolerância 
religiosa “advém do nosso fanatismo”. Paulo explicou 
também sobre o estado laico que tem como princípio a 
imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou 
discriminando nenhuma religião. “É bonito ver todas as 
manifestações como o candomblé, o budismo, a religião 
católica, evangélica, o espiritismo, enm, que todos 
possam manifestar a sua fé em harmonia”.  
Alguns vereadores usaram a comunicação pessoal para 
falar do trabalho e Humberto de Souza, assim como os 
vereadores adultos, lamentou a falta de atendimento dos 

pedidos. “Os pedidos saem daqui, mas a gente não tem 
retorno. Alguns colegas na escola perguntam o que estou 
fazendo aqui porque até hoje não viram resultado. Pedi 
faixa de pedestre em frente à escola e nada foi feito. Isso, 
de certa forma, desmotiva a gente a trazer novas ideias”, 
externou. 
A vereadora Clara Goulart aproveitou o espaço para 
reforçar que “a cidade no nosso Parlamento Jovem está 
em boas mãos. Temos que preocupar menos com a idade 
e, sim, com a ação. Mesmo com os afazeres da escola, 
casa, Enem, estamos aqui e tiramos um tempo para 
estudar e fazer pedidos de providências. A gente quer 
fazer algo diferente e pedimos ajuda de todos”, armou. 
Pelo fato de ter conseguido um emprego, Do Colégio Dom 
Silvério, Otávio Augusto de Moura deixou o PJ para a 
entrada do vereador suplente Diego Amorim Pires 
Miranda. E da escola estadual Maurílio de Jesus Peixoto a 
vereadora Lara Araújo Rocha foi substituída pela suplente 
Lívia Vieira Mendes que foi empossada no início dos 
trabalhos. 

Vereadores do PJ têm palestra com 
secretário em Reunião Ordinária

“Que sirva de exemplo 
para outras Câmaras e 

órgãos públicos”.

Cássio Marcílio 
Secretário Municipal de 

Fazenda

“É muito importante a 
extinção do benefício 

pelo fato da 
racionalização dos 

gastos”

Geraldir Alves 
Presidente CDL

“Não é subserviência do 
poder é consciência da 
Câmara com a situação 

de Sete Lagoas”

Leone Maciel
 Prefeito Sete Lagoas

“Considero um avanço, 
uma vez que demonstra 

a possibilidade de   
melhor utilização do 
dinheiro público e 

economia de gastos”

Regina Tavares 
Professora aposentada

“Excelente iniciativa. São 
recursos a mais para o 
Executivo, que poderá 
atender demandas da 

população, além de ser 
moral e mais ético cada 

vereador gastar do próprio 
salário”

Celso Martinelli 
Jornalista

FALA  CIDADÃO Qual a importância para a cidade da extinção da verba indenizatória?
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CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Biênio 2017/2018

A comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara se reuniu 

pela primeira vez em 2019, na terça-feira (19), para discutir 

a lei 8826/2018 que "dispõe sobre a concessão do cartão 

municipal de transporte e do vale saúde no transporte 

coletivo urbano e dá outras providências". A aplicação da lei 

vem gerando desconforto entre os decientes que 

dependem do transporte coletivo e que pleiteiam o acesso 

tanto na concessionária quanto no transporte alternativo 

com o mesmo cartão.
Depois de debates e explanações do Legislativo, Executivo e 

transportadores cou decidido de comum acordo que a 

concessionária Turi e os permissionários do transporte 

Alternativo vão aceitar os cartões de embarque 

independente do veículo para qual foi emitido. O acordo foi 

comemorado pelo presidente da comissão, Gilson Liboreiro 

(PSL), que já marcou novo encontro para alinhavar mais 

avanços e discutir o passe livre sem limitação de 

passagens e de acompanhantes.  
A limitação de seis passagens diárias para os decientes 

também foi tema da pauta. Para Renato Gomes a lei é 

deciente e “o que precisamos agora é reconhecer o erro 

porque eles precisam do passe livre para uma vida ativa”. 

Milton Martins (PSC) completou dizendo que “eles não 

andam no transporte coletivo simplesmente para ir para 

APAE e voltar, por exemplo. Limitar o número de 

passagens é limitar a ação deles”.
Representante dos decientes na Câmara, o vereador 

J o ã o  E v a n g e l i s t a  ( P S D B )  n ã o  e s c o n d e u  o 

descontentamento ao dizer que “não posso concordar de 

forma nenhuma quando dizem que se liberar as 

passagens para os decientes vai ter perda de receita, é 

inadmissível”. Ismael Soares exemplicou a diculdade 

de quem depende do transporte porque “o alternativo não 

vai no Barreiro e em Fazenda Velha, mas o deciente 

precisa ir. Mais um motivo para o cartão único”.
O vereador Beto do Açougue (PSD) também citou a 

ausência do transporte alternativo no Barreiro e em 

Fazenda Velha para defender o cartão único. E Gislene 

Inocência (PSD) lamentou denúncias sobre o tratamento 

que é dado aos decientes por motoristas e cobradores. “O 

usuário deciente precisa ser tratado como qualquer outra 

pessoa”, cobrou.
Diante dos apelos e necessidades colocadas, procuradoras 

do Executivo informaram que está em andamento um 

estudo minucioso da lei e que, em breve, será enviado para 

a Câmara um parecer com possíveis alterações no texto. 

Por m, Gilson Liboreiro marcou nova reunião para que as 

tratativas tenham continuidade. “Vamos também xar um 

prazo para a implantação do cartão único”, antecipou.   

Comissão costura acordo com 
transportadores por deficientes

Nomeadas as comissões da Câmara

Foi publicado no diário ocial do Legislativo, o Ato 

26.527/2019 que nomeia as oito Comissões Permanentes 

da Câmara para o biênio 2019/2020 e dá outras 

providências. O documento ratica a indicação feita pelos 

blocos partidários compostos por PSL/PSD/PHS e 

PRB/MDB/PSDB/PSC/PP/PV.
Uma das mais importantes por avaliar a legalidade e 

constitucionalidade dos projetos que são protocolados na 

Câmara, a Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) cou 

com a seguinte formação: membros efetivos: Dr. Euro (PP), 

Fabrício Nascimento (PRB) e Zé do União (PSL). Os 

suplentes são: Ismael Soares (PP), Marli de Luquinha 

(PSC) e Beto do Açougue (PSD). 
Não menos importante, a Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária e de Tomada de Contas 

(CFFOTC) foi nomeada com Renato Gomes (PV), Milton 

Martins (PSC) e Joaquim Gonzaga (PSL) como efetivos e 

Rodrigo Braga (PV) Pr. Alcides (PP) e Gislene Inocência 

(PSD) como suplentes.
As demais frentes de trabalho foram compostas da 

seguinte forma:
III- Comissão de Legislação Participativa, Direitos 

Humanos e Defesa do Consumidor:
Efetivos:

a) Gislene Inocencia Silva Carvalho
b) João Evangelista Pereira de Sá
c) Rodrigo Braga da Rocha
Suplentes:
a) Gilson Liboreiro da Silva
b) Marli Aparecida Barbosa
c) Ismael Soares de Moura
IV- Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo:
Efetivos:
a) Renato Gomes
b) Gislene Inocencia Silva Carvalho
c) Marcelo Pires Rodrigues
Suplentes:
a) Rodrigo Braga da Rocha
b) Ronaldo João da Silva
c) Milton Maurício Martins
V- Comissão de Saúde e Meio Ambiente:
Efetivos:
a) Gilson Liboreiro da Silva
b) Milton Maurício Martins
c) Ismael Soares de Moura
Suplentes:
a) Gislene Inocencia Silva carvalho
b) Renato Gomes
c) Rodrigo Braga da Rocha
VI – Comissão Permanente de Acompanhamento e 

Fiscalização de Obras da Administração Pública:

Efetivos:
a) Alcides Longo de Barros
b) Joaquim Gonzaga Barbosa
c) Milton Maurício Martins
Suplentes:
a) Ismael Soares de Moura
b) Albertino José da Fonseca
c) Rodrigo Braga da Rocha
VII – Comissão de Redação e Técnica Legislativa:
Efetivos:
a) Ronaldo João da Silva
b) Alcides Longo de Barros
c) Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento
Suplentes:
a) Joaquim Gonzaga Barbosa
b) Ismael Soares de Moura
c) Marli Aparecida Barbosa
VIII– Comissão de Administração Pública, Agropecuária e 

Política Rural:
Efetivos:
a) Albertinho José da Fonseca
b) Rodrigo Braga da Rocha
c) Milton Maurício Martins
Suplentes:
a) Gilson Liboreiro da Silva
b) Ismael Soares de Moura
c) Alcides Longo de Barros  

Comissões 
Permanentes
2019/2020

Comissões 
Permanentes
2019/2020
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Frente Parlamentar vai também visitar entidades e conselhos para conhecer demandas 

CÂMARA

DIGITAL

Os servidores municipais que lotaram o plenário da 

Câmara Municipal para Audiência Pública que debateu a 

situação da categoria saíram frustrados com a falta de 

propostas concretas por parte do Executivo. Apesar de os 

vereadores sugerirem várias situações a sinalização foi de 

que serão feitos estudos e que não há possibilidade, no 

momento, de se apresentar um cronograma ou escala para 

pagamento dos salários atrasados. “O temor é de fazer o 

planejamento e não conseguir arcar com o que foi 

estabelecido”, resumiu o procurador geral do município, 

Lucas Brito. 
Milton Martins (PSC) foi quem requereu e presidiu a 

sessão. O vereador lamentou várias ausências e reforçou 

que todos os gestores do município e de entidades de 

classe foram convidados. “A Câmara não tem a caneta na 

mão para fazer o pagamento. Não nos foi apresentado um 

planejamento. Temos que ter conhecimento desse 

planejamento, como não foi apresentado vamos debater o 

que pode ser feito”, reforçou.
Do encontro, realizado na segunda-feira (25), foi formada 

uma comissão composta por vereadores, representantes 

dos sindicatos e do Executivo que vai se reunir, na 

p r e f e i t u r a ,  c o m  g e s t o r e s  d o  m u n i c í p i o .  O s 

contingenciamento de 30% de gastos, não nomear mais 

cargos comissionados até os pagamentos dos salários se 

normalizarem, uma comissão paritária, fusão de 

secretarias a nove e trancar a pauta do Executivo    
Participação dos servidores
Vários servidores se manifestaram e não esconderam a 

insatisfação com o momento de incertezas diante dos 

recorrentes atrasos de salários. Décio Luís tem 16 anos de 

serviço público e cobrou que “só queremos respeito”. Jean 

Dên is  comple tou  d i zendo  que  “nos  sent imos 

desrespeitados e desvalorizados”. 
David Fernandes preferiu valorizar os colegas que, na 

opinião dele, “independente da categoria todos são heróis. 

Além da falta de salário tem a falta de condições de 

trabalho”. Servidora da saúde, Fernanda Rocha reetiu 

sobre “onde foi que a gente perdeu o nosso valor? 

Queremos trabalhar em paz, não queremos muita coisa”, 

desabafou. 
A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Sete 

Lagoas (Sindsel), Rosimar Aparecida, enalteceu o espírito 

de luta da categoria que, mesmo na adversidade, “não 

deixou a população desassistida”. Mazinha, como é 

conhecida, pediu união para “buscar soluções. Se Sete 

Lagoas ainda é uma cidade boa para se viver é por conta 

da nossa categoria. A gente está aqui para encontrar 

alternativas”.
Prestando assessoria para sindicatos, o Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE) esteve representado por Flávio Proença que 

apresentou um dado preocupante. De acordo com o órgão, 

os orçamentos dos últimos anos foram superestimados 

porque “de cada R$ 100 previstos no orçamento apenas 

R$ 70 foram arrecadados de fato”. Proença alertou que a 

dívida ativa do município pode chegar a R$ 1,6 bilhão em 

2030 “se continuar crescendo como está hoje”. 
Manifestação dos Vereadores
Para Rodrigo Braga (PV), o prefeito Leone Maciel e o 

secretário de Fazenda foram as maiores ausências, 

“deveriam estar aqui. Não sei se sairemos daqui com 

respostas porque não estão aqui. Denúncias agravam a 

crise que já era anunciada. Não administramos verba, 

quem faz isso é o prefeito. Nos cabe cobrar e scalizar”, 

disse.
O vereador Fabrício Nascimento (PRB) lembrou que é 

“importante deixar claro que os poderes são 

independentes”. O parlamentar apresentou as seguintes 

propostas: Fazer uma auditoria no uxo de caixa da 

prefeitura. Reduzir para nove as atuais 13 secretarias. E 

que os cerca 300 comissionados nomeados recentemente 

sejam desligados. 
O presidente Cláudio Caramelo (PRB) foi incisivo e revelou 

que pretende trancar a pauta da Câmara para forçar uma 

negociação com o Executivo. “É preciso fazer um 

planejamento para colocar o salário em dia. Tem que 

passar a pagar em dia e depois planejar os atrasados. 

Esse é o primeiro item. Não adianta colocar no papel o e 

não ter como cumprir. Vou tentar trancar a pauta e não 

colocar nenhum projeto do Executivo até conseguir 

negociar”. 
Uma adequação no quadro dos servidores foi citada 

também por Dr. Euro (PP). “Tem que reduzir os 

comissionados. IPTU com anistia já. Fazer escala de 

pagamentos e não readmitir mais ninguém”. Renato 

Gomes (PV) disse também que “tenho a esperança de que 

os senhores (Executivo) possam apresentar solução. 

Temos debatido e levado essa discussão até as últimas 

instâncias”. 
Gilson Liboreiro (PSL) lamentou também “não conseguir 

efetivar projetos como o da anistia”. Ele lembrou “da 

apropriação indébita do governo do Estado que não 

repassou os recursos”. Na lista de prioridades, paras 

Gilson, “salário é imediatamente. Mas temos que discutir 

o piso, a periculosidade, vale alimentação”, completou. 

Por m, Gislene Inocência (PSD) também pediu união de 

todos os vereadores para que possamos negociar”.
Posição do Executivo
Do Executivo, o secretário municipal de Saúde, Magnus 

Silva, lamentou o que chamou de “deciência de 

arrecadação”.  Magnus esclareceu que o “Estado não 

repassa há dois anos e dois meses para a UPA, por 

exemplo. Isso impacta na folha”. O secretário viu com 

bons olhos a proposta de “começar a pagar o mês atual e 

negociar os atrasados”, disse o gestor que administra uma 

folha de pagamento mensal de R$ 7 milhões. 
Encerrando a participação do Executivo, Lucas Brito disse 

que “gostaria de ter uma proposta efetiva”. O procurador 

reforçou que aguarda um estudo para colocar em prática 

um plano de ação efetivo para a anistia de impostos. Lucas 

disse ainda que vai levar tudo o que foi apresentado para 

avaliar alternativas. 

Presidente sugere trancar pauta 
por negociação de salários atrasados

 04  Jornal da Câmara



 05 Jornal da Câmara 

PLENÁRIO EM DESTAQUE
R e s u m o d o q u e f o r a m a s R e u n i õ e s O r d i n á r i a s d o m ê s d e M a r ç o

06
Março

É do vereador Ronaldo João (PDT) o Anteprojeto de Lei (APL) 
391/2017 que “dispõe sobre a introdução de assistentes sociais e 
psicólogos no quadro de prossionais das escolas públicas 
municipais de Sete Lagoas”. Na prática, a intenção do vereador 
com o texto é possibilitar o “acompanhamento desses 
prossionais para ajudar a família e o estudante a buscarem a 
redução das negativas consequências advindas das diculdades 
existentes. A matéria foi aprovada na primeira reunião de março

13
Março

Foi aprovado, em turno único de votação, na Reunião Ordinária da 
terça-feira (13), o Projeto de Resolução (PRE) 23/2018 que altera a 
resolução nº 810 de 05 de julho de 1995”. O texto adequa alguns 
pontos do Regimento Interno da Câmara que não sofria alterações 
desde 2005. Entre as modicações mais perceptíveis está a mudança 
no rito das Reuniões Ordinárias. O Projeto tem autoria da Mesa Diretora 
e a principal intenção é tornar as sessões ordinárias mais dinâmicas 
para atrair mais participação popular. O novo Regimento começou a 
vigorar no dia 2 de abril.    

21
Março

Decientes visuais de Sete Lagoas poderão receber o carnê para pagamento 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) também em braile. Isso graças 
ao Anteprojeto de Lei (APL) 9/2018 de Rodrigo Braga (PV) que “dispõe sobre 
o direito das pessoas com deciência visual receberem o boleto de 
pagamento de IPTU confeccionado nos sistemas convencional e em braille".
O texto foi aprovado em turno único durante a Reunião Ordinária da terça-
feira (20) e bastante elogiado pelos vereadores. A matéria segue agora para o 
prefeito Leone Maciel que pode devolve-lo, ou não, como Projeto de Lei para 
nova apreciação dos vereadores. 

PRATICO
Cidadania

essa ideia
Acompanhe 

as Reuniões Ordinárias
 

Paróquia de Santana celebra 80 anos 
com sessão solene da Câmara

Em 1º de janeiro de 1939, sob os cuidados do pároco 
Joaquim Mutti, a comunidade do bairro Boa Vista via nascer 
uma igreja que, mais tarde, seria considerada a casa do avô 
e da avó. A paróquia de Santana e São Joaquim completou, 
este ano, 80 anos de ações sociais e religiosas e, para tanto, 
foi homenageada com uma Sessão Solene, proposta pelo 
presidente da Câmara Municipal, vereador Cláudio 
Caramelo (PRB), na última quinta-feira, 28.
A solenidade foi realizada no espaço Reviver, ao lado da 
paróquia, na rua Santana, e contou com a participação de 
devotos e devotas de Santana e São Joaquim. O pároco da 
igreja, Nilton Alpes, reforçou a mensagem de acolhimento. 
“Essa história começa, aproximadamente, em 1886 com 
dona Margarida da Silva e outras senhoras e senhores que 
organizavam um evento todo dia 26 de cada mês chamado 
Café da Santana. Tinha orações, reuniões e um café. E havia 
uma pequena imagem de Santaninha que até hoje está 
conosco. Assim começou a história da nossa comunidade”, 
conta o padre. Foi Dom Antônio dos Santos Cabral, 
arcebispo de Belo Horizonte, quem fundou a paróquia de 
Santana ainda sob os cuidados de Belo Horizonte.
A presença marcante da terceira idade é característica da 

paróquia. E o envolvimento da comunidade a fez crescer. 
Dona Gavina Arlete Nacif Gonçalves, devota há 60 anos, 
fez um hino em homenagem aos 80 anos da paróquia. 
Ela foi quem refundou as barraquinhas. “Com o dinheiro 
das barraquinhas, nós conseguimos a reforma da igreja, 
a reforma da Casa Paroquial, construímos um novo 
prédio”, arma. Já Lurdinha Raposo explica que os 
serviços oferecidos pela paróquia fazem toda a 
diferença: “nós temos o Movimento da Mãe Rainha, 
Movimento de Cursilho, Movimento da Renovação 
Carismática. 
As pastorais são regidas pela orientação do pároco. 
Santana e São Joaquim estão muito presentes na minha 
vida. Meu pai foi um dos que trabalhou para a 
construção desta igreja”, lembra a devota.  Ao todo, 
passaram 13 padres pela paróquia. Na época da devota 
e voluntária Helena Pereira, padre Pancrácio fundou um 
jardim de infância e pediu a colaboração da voluntária. 
Anos mais tarde, a escola receberia o nome de Escola 
Estadual Luzia Barbosa. “Evangelizar é o que mais amo 
fazer por essa paróquia”, arma a devota.

Sessão solene
Para ressaltar toda a importância da paróquia de Santana e 
São Joaquim, o presidente da Câmara Municipal realizou 
uma Sessão Solene, que também contou com as presenças 
dos vereadores Gilson Liboreiro (PHS) e Milton Martins 
(PSC). Caramelo disse que foi nascido e criado no bairro e 
tem por ele um grande carinho. “É uma paróquia acolhedora, 
com padres importantes que passaram por aqui. Tenho uma 
história muito bonita com a comunidade e me sinto honrado 
em poder homenageá-la”, armou. 
Gilson Liboreiro diz que a paróquia tem história de 
evangelização, de fraternidade e caridade. “Nós vimos como 
foi a alfabetização no bairro. Acho que é disso que estamos 
precisando: de envolvimento e mais fé para que o mundo 
seja melhor”, disse. 
Já Milton Martins disse que a história de Santana e São 
Joaquim se confunde com a história de Sete Lagoas “O 
carisma de Santana e São Joaquim é de ser acolhedor e Sete 
Lagoas também é uma cidade acolhedora, então acho que 
tudo tem a ver com a história, tudo é um contexto e por isso é 
importante reviver essa memória”. A coordenadora do Clube 
de Bem com a Vida arma: “acho que Santana está bem feliz 
com esta homenagem”.
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PELOS GABINETES 

Milton Martins (PSC), recebeu recentemente 
excelente notícia para os moradores do bairro 
Eldorado. A resposta foi positiva de pedido de 
emenda parlamentar, vinda do gabinete do 
Dep. Est. Cláudio do Mundo Novo. Martins 
foi informado que sua indicação foi aprovada 
e o recurso para asfaltamento do acesso ao 
bairro Eldorado já está liberado pelo Estado. 
De acordo com a resposta, o município tem 
15 dias à partir do dia 13/02 para 
providenciar documentação necessária para 
o convênio da reforma e pavimentação.

O vereador Gonzaga (PSL) tem focado seu trabalho 
em políticas públicas voltadas para o social. Nessa 
linha, Gonzaga diz que na reunião parlamentar de 
06 de fevereiro foi aprovado por unanimidade um 
anteprojeto de sua autoria que propõe o 
provimento assistencial às famílias miseráveis e 
pobres que residem em Sete Lagoas e não recebem 
o auxílio análogo do Governo Federal. Gonzaga 
ressalta que a ideia central é a implantação de um 
programa semelhante ao Bolsa Família Federal, 
fazendo com que a administração municipal 
também possa localizar e transferir diretamente ao 
cidadão em estado de carência uma renda.

Em recente Reunião Ordinária o vereador Rodrigo 
Braga (PV), usando da palavra como líder 
partidário, leu uma carta de sua autoria onde 
convidou a todos os presentes a reetirem sobre 
alguns pontos. Segundo o vereador, “ideias, 
pensamentos e falas bem elaboradas e bonitas não 
levam a nada se não vierem posteriormente 
a companhados  da s  a çõe s  c onc r e t a s  e 
construtivas”. Rodrigo ressaltou que “bordões 
decorados em cima da tribuna não fazem diferença 
alguma na vida dos cidadãos. Até porque sabemos 
que o cidadão de bem não tem mais estômago para 
nossos discursos vazios de credibilidade”.  

É do vereador Cláudio Caramelo (PRB) o 
Projeto de Lei Ordinária que alterou o nome 
do parque Náutico da Boa Vista. O PLO 
231/2017, muda o nome do espaço para 
parque náutico do Boa Vista "prefeito Sérgio 
Emílio Brant de Vasconcelos Costa". A 
aprovação foi muito comemorada por 
familiares do ex-prefeito que prestigiaram a 
votação no dia 20 de fevereiro. Caramelo 
pensou em outras forma de homenagear 
Sergío Emílio e encontrou no parque Náutico 
o lugar ideal.  

Foi sancionada a lei nº 8.888 originária do Projeto de Lei n°363/18 
de autoria do Vereador Pastor Alcides Longo de Barros (PP) que 
dispõe sobre a instituição no Calendário Ocial de datas e eventos do 
"Dia Municipal do Tradutor/Intérprete de Libras". O dia Municipal do 
Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - "Libras", será 
comemorado anualmente no dia 24 de Abril, sendo uma data 
marcada para realização de eventos com nalidade de valorizar e 
divulgar a importância do trabalho desses prossionais que são o 
canal entre surdos e ouvintes.

O vereador Milton Martins (PSC), foi surpreendido recentemente com 
uma excelente notícia para os moradores do bairro Eldorado, quando 
obteve resposta positiva de pedido de emenda parlamentar, vinda do 
gabinete do Deputado Estadual Cláudio do Mundo Novo. O vereador foi 
informado que sua indicação foi aprovada e o recurso para asfaltamento 
do acesso do bairro Eldorado (Av. Jaime Rodrigues Branco), já está 
liberado pelo Governo Estadual. De acordo com a resposta, o município 
tem 15 dias à partir do dia 13/02, para providenciar a documentação 
necessária para celebração do convênio para reforma/pavimentação 
urbana.

Mesmo sem sessões ordinárias que movimentam os projetos de leis, 
requerimentos e demais pedidos, o vereador Milton Martins (PSC), 
manteve focado no seu trabalho. Diante da turbulência sofrida pelo atual 
governo, muitas denúncias e pedidos da população, têm chegado ao 
gabinete, que não parou um dia sequer no período de recesso. O 
vereador protocolou 32 pedidos de scalizações acompanhados de 
denúncias que foram enviadas ao Ministério Público, um total parcial de 
116 requerimentos e 12 projetos de lei. Além dos requerimentos e 
projetos, foram 246 pedidos de providências, fruto de suas visitas nos 
bairros que continuaram mesmo após o vereador abrir mão do carro e 
combustível cedidos pela Câmara. O trabalho foi possível com uso de 
moto particular custeada com dinheiro do próprio vereador. Milton 
destacou que "recesso não signica férias. Eu estive e continuo à 
disposição do povo, estando meu gabinete de portas abertas, sendo que 
a procura permaneceu intensa, mesmo no mês de recesso. Essa procura 
é sinal de que as pessoas conam no trabalho. 

No dia 16 de janeiro o vereador Ismael Soares, junto com sua 
assessoria, participou de uma reunião com o deputado estadual 
Noraldino Júnior. O encontro aconteceu em Belo Horizonte, onde os 
parlamentares acertaram alguns projetos e ações em várias áreas para 
beneciar toda a população de Sete Lagoas. O deputado agradeceu a 
conança do vereador Ismael e de todos. Ele rearmou ainda o 
compromisso com o vereador para o crescimento do município de Sete 
Lagoas. Ainda em janeiro o vereador Ismael Soares enviou 
correspondência aos moradores do bairro Goiabeiras para informar 
que, através dos pedidos de providência 3931/2018 e 2429/2019 a 
solicitação de iluminação pública da entrada do aterro sanitário até a 
entrada do bairro Goiabeiras já estava em execução. Pensando na 
segurança dos moradores desta amada comunidade é com muita 
alegria que levo até vocês esta informação. 
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É de autoria da vereadora Marli de Luquinha 
(PSC) o Requerimento 1264/2019 que 
solicita que seja enviado para o gabinete a 
justicativa do Centro de Controle de 
Zoonoses, pelo não recolhimento dos cães que 
se encontram abandonados, soltos pelas ruas 
do Município. A justicativa é que é grande o 
número de cães que se encontram soltos nas 
vias públicas do município, o que vem 
causando grandes transtornos aos pedestres e 
um risco à saúde pública uma vez que muitos 
deles se encontram aparentemente doentes. 

Depois de aprovação em plenário, Dr. Euro 
aguarda a tend imento  do Ped ido de 
Providência 682/2019 que solicita à 
Secretaria de Trânsito vericar a possibilidade 
de Instalação de Semáforo na rua São José no 
cruzamento das ruas Avelino Macedo e rua 
Uberlândia. O pedido se baseia no fato de que 
o uxo de veículos no referido local é grande e 
está muito perigoso. Com a devida sinalização, 
os carros e motos cam obrigados a reduzirem 
a velocidade, permitindo que se tenha maior 
segurança de todos.

Foi sancionada a lei nº 8.888 de autoria do 
Vereador Pr. Alcides (PP) que dispõe sobre a 
instituição no Calendário Ocial de datas e 
e v e n t o s  d o  " D i a  M u n i c i p a l  d o 
Tradutor/Intérprete de Libras". O dia Municipal 
do Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais  -  "L ibras" ,  será comemorado 
anualmente no dia 24 de Abril, sendo uma 
data marcada para realização de eventos com 
nalidade de valorizar e divulgar a importância 
do trabalho desses prossionais que são o 
canal entre surdos e ouvintes.

O vereador Gonzaga apresentou e tramita na 
câmara, o Anteprojeto caçamba social (nº 75), 
que visa amenizar os impactos causados ao 
meio ambiente com o descarte irregular. Com a 
implantação da iniciativa pretende-se ainda a 
recuperação de áreas que hoje estão 
degradadas em razão deste descarte e mantê-
las limpas. A caçamba social tem por 
prioridade atender a população que não tem 
condições de arcar com o aluguel de uma 
caçamba e se deparam com uma situação em 
que não sabem qual destino darão a estes 
detritos.

Foi aprovado o Requerimento 61/2019 de 
Beto do Açougue que pede a instalação de 
redutor de velocidade na Rua Guimarães, no 
Bom Jardim. Os quebra-molas são colocados 
com o intuito de forçar os motoristas a reduzir 
a velocidade. A falta deste na Rua Guimarães 
Rosa em frente o número 333 tem causado 
transtornos a moradores e pedestres. São 
constantes os acidentes e diculdades de 
travessia da população. A instalação 
contribuirá sobremaneira para a diminuição 
desses trágicos eventos. 

A Câmara vai homenagear neste mês de 
março o grupo Mafeking de escoteiros de Sete 
Lagoas. Renato Gomes (PV) é autor do 
Requerimento que foi aprovado em Reunião 
Ordinária. Será realizada uma Reunião 
Especial em comemoração aos 30 anos de 
fundação do Grupo de Escoteiros 86ºMafeking 
Sete Lagoas. “O evento tem o objetivo de 
homenagear o Grupo de Escoteiros do 
município de Sete Lagoas em comemoração 
aos 30 anos de sua fundação em 11 de 
fevereiro de 1989”, reforçou o vereador 
Renato Gomes na justicativa do documento 
que foi encaminhado para o presidente. 

O vereador Ronaldo João solicita providências 
junto ao órgão competente para a realização de 
estudo para instalação de câmeras de olho-
vivo na MG 424, no ponto em frente ao antigo 
Depósito dos Guiscem, esquina com a Rua 
Joaquim Drumond Figueiredo “Rua do Clube 
Aaba”. Dr. Ronaldo considera que aquela 
localidade dá entrada e saída para diversos 
bairros e também da cidade. Por esse motivo 
tal solicitação é feita como forma de aprimorar 
os meios de segurança para os moradores 
daquela região. O Pedido de Providência 
3208/2019 sobre o tema já foi aprovado pelos 
vereadores.  

Todos os dias pessoas são vítimas de acidente 
de trânsito, mas não sabem que têm direito a 
receber uma indenização paga com o Seguro 
de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre (Dpvat). Com o 
Anteprojeto de Lei Nº 693/2018 de autoria 
do Vereador Zé do União, aprovado por 
unanimidade na terça-feira (27), na Câmara 
Municipal de Sete Lagoas, hospitais públicos 
e privados conveniados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) e funerárias terão que axar 
cartazes em suas unidades, informando a 
população sobre esse direito. 
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Foi bastante movimentada a primeira Reunião Ordinária do ano, 
na Câmara Municipal. A Mesa Diretora, agora composta pelos 
vereadores Fabrício Nascimento (PRB) e Rodrigo Braga (PV) nos 
lugares Euro Andrade (PP) e Renato Gomes (PV) foi 
cumprimentada pelos pares que desejaram sorte na condução dos 
trabalhos durante os próximos dois anos. Na comunicação pessoal 
vários parlamentares lamentaram a tragédia de Brumadinho. Pr. 
Alcides (PP) pregou unidade entre os vereadores durante o ano.  

12 Durante a Reunião Ordinária da terça-feira (12) a 1ª secretária, 
Marli de Luquinha (PSC), leu ofício do prefeito Leone Maciel onde 
o gestor agradece ao vereador 2º secretário Fabrício Nascimento 
(PRB) pela liderança do governo exercida junto a Câmara durante 
o último ano. Ainda no documento foi informado que novo 
vereador será apontado para a função em breve. Durante a 
comunicação pessoal Fabrício falou sobre o assunto e desejou 
sucesso ao próximo líder do prefeito na Câmara. 

19 Na Reunião Ordinária da terça-feira (19) a Câmara não apreciou o 
Requerimento 1519/2019 de Milton Martins (PSC) que pede a criação de 
Comissão Processante “cujo objeto seja a cassação do atual prefeito”. O 
autor da matéria retirou o texto atendendo orientação da Procuradoria do 
Legislativo para um estudo mais profundo do teor. Na Reunião da semana 
anterior Milton conseguiu colocar a proposição em pauta apesar do voto 
contrário do vereador Gonzaga (PSL) e da abstenção de Ronaldo João (PHS). 
A Comissão Processante, se instalada for, vai apurar contratações de 
servidores feitas pelo Executivo que estariam em desacordo com o decreto 
6007/2018 onde a prefeitura instala calamidade nanceira no município. 
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26 O plenário da Câmara aprovou, por unanimidade, na terça-feira (26), durante 
Reunião Ordinária, o Projeto de Resolução (PR) 10/2017 que “institui o 
código de ética e decoro parlamentar da Câmara Municipal de Sete Lagoas e 
dá outras providências”. O texto passou com três emendas e encerrou uma 
tramitação de dois anos. O documento tem 17 páginas no total e estipula o 
que é vedado na atuação parlamentar, além de denir deveres dos 
vereadores. O código de ética elenca ainda sanções, que pode chegar até a 
perda do mandato, aos edis que ferirem a ética e o decoro parlamentar 
durante a atividade legislativa. A autoria é conjunta de Pr. Alcides (PP) e 
Cláudio Caramelo (PRB)    
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27 Decientes visuais de Sete Lagoas poderão receber o carnê para pagamento 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) também em braile. Isso 
graças ao Anteprojeto de Lei (APL) 9/2018 de Rodrigo Braga (PV) que 
“dispõe sobre o direito das pessoas com deciência visual receberem o 
boleto de pagamento de IPTU confeccionado nos sistemas convencional e 
em braille".
O texto foi aprovado em turno único durante a Reunião Ordinária da terça-
feira (20) e bastante elogiado pelos vereadores. A matéria segue agora para o 
prefeito Leone Maciel que pode devolve-lo, ou não, como Projeto de Lei para 
nova apreciação dos vereadores. 
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Um espaço à altura da nossa cidade.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

Biênio 2019/2020

Com o novo prédio da Câmara Municipal, Sete Lagoas acaba de ganhar um espaço condizente 
com sua importância e desenvolvimento. Uma estrutura mais moderna, acessível e confortável, 
que permite uma participação mais ativa e constante de todos. Anal o povo sete-lagoano 
merece uma Casa do Povo do tamanho de sua grandeza.

Acompanhe a Câmara 
pelas redes sociais 
facebook.com/TvCamaraSLfacebook.com/TvCamaraSL youtube.com/camaraseteyoutube.com/camarasete

instagram.com/tvcamarasetelagoasinstagram.com/tvcamarasetelagoas
(pesquisar Câmara Sete Lagoas)(pesquisar Câmara Sete Lagoas)
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Vereadores têm contato com estudo 
sobre APAs Marinheiro e Machado

O coordenador de geoprocessamento do município, Laudo 
Luiz, foi o responsável por apresentar aos vereadores, 
durante Reunião Especial, realizada na quinta-feira (07), na 
Câmara Municipal, o estudo sobre a criação das Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs) do Marinheiro e do Machado. O 
encontro é uma ocina participativa e de preparação. “O 
ritual é esse. A gente está explicando com toda calma 
porque no nal o projeto será feito a várias mãos, o intuito é 
esse”, dene Luiz. 
Essa foi a sétima ocina que já percorreu as áreas de 
abrangência das possíveis futuras APAs para esclarecer a 
moradores e produtores da região. Após mais uma 
explanação, os técnicos partem agora para a conclusão dos 
estudos e a minuta do projeto que será encaminhada aos 
conselhos antes de chegar à Câmara para tramitação. 
Para falar dos benefícios para o município da criação das 
unidades de conservação, Laudo esclareceu que as regiões 
são algumas das principais para recarga do lençol freático 
que abastece a cidade. “É como se fosse uma torneirinha 
que a gente tem a capacidade de ligar ou não dependendo se 
tivermos ações ambientais”, exemplicou. Outra vantagem 

é o município car capacitado para receber o ICMS 
ecológico. “Que não é pouco, completou”.
O uso responsável do solo e a proibição de instalação de 
indústrias poluidoras em algumas áreas de preservação 
são requisitos para a criação das APAs. Laudo garantiu 
que as áreas de preservação permanente não 
contemplam propriedades rurais em atividade. “Nas 
áreas talvez jegue ande porque é muito inclinado. Não foi 
mecanizado”. 
Depois da apresentação os vereadores se posicionaram 
e Milton Martins (PSC) antecipou seu voto favorável a 
criação da APA. “A gente não pode pensar em só 
construir, construir e construir”, resumiu. O vereador 
teme, porém, que mesmo com a criação das APAs, a 
vegetação continue a ser desmatada. Por isso cobra 
uma scalização efetiva das autoridades.
Autor do requerimento para a sessão, Gilson Liboreiro 
(PSL) analisa que “não temos que pensar só no 
presente, mas também no futuro”. Disse ao citar grave 
crise hídrica vivida por algumas regiões do nordeste do 
Brasil onde há racionamento de água. Ele também vê 

como necessária “a criação de instrumentos legais de 
scalização”.
Defensor de ações que fomentam o turismo da cidade, Dr. 
Euro (PP) também não se opôs e opinou “que seja bom para a 
cidade e que nenhum produtor rural seja prejudicado. A 
vereadora Gislene entende que “tudo está acontecendo em 
um grande sucesso e será muito bom para a cidade”.
Rodrigo Braga (PV) disse que entende a questão do cuidado 
ambiental, “mas tem que estar de forma equilibrada com o 
desejo das pessoas que lá moram. Se conseguíssemos unir o 
útil ao agradável será muito bom”.  
Por m, o presidente Cláudio Caramelo (PRB) se manifestou e 
garantiu que, assim que chegar na Câmara, o projeto será 
colocado em tramitação. “Tem o trâmite que a gente tem que 
seguir. Vamos dar celeridade, sim, mas sem queimar 
etapas”, concluiu.  
Moradores das regiões também prestigiaram a sessão e 
tiveram a oportunidade de opinar sobre o tema. Todos são 
favoráveis a criação das áreas de preservação e Nivaldo José 
resumiu o sentimento de todos. “Temos que agarrar com 
unhas e dentes essa APA”. 

Entrada principal foi aberta ao 
público no início de fevereiro

Desde a segunda-feira (04), a entrada principal da nova 
sede da Câmara Municipal está aberta ao público. 
Colaboradores e pessoas que buscam atendimento nos 
gabinetes dos vereadores acessam o prédio pela Rua 
Domingos Louverturi, 335, e não mais pela Rua João 
Andrade, exclusiva agora para entregas e estacionamento 
dos vereadores. 
A retirada dos tapumes apresentou a casa do povo para 
aqueles que ainda não conheciam a nova estrutura do Poder 
Legislativo. “Realmente cou muito bonito o prédio”, avaliou 
Juliana Rocha que ainda não tinha “prestado atenção” na 

estrutura. “A rua cou mais clara e mais bonita sem os 
tapumes”, admite Maria Conceição. 
Motivo de preocupação de pedestres e moradores da 
região, a praça Pedro Maciel, que ca em frente ao 
prédio, será revitalizada em breve.
Um estacionamento com aproximadamente 40 vagas 
em 45 graus será construído no espaço e deve ser 
entregue nos próximos meses. Já foi publicado o 
resultado de licitação que contratou uma empresa para 
a revitalização. A área verde será preservada e os 
bancos perderão espaço para vagas de estacionamento.


