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   Com direito a campanha e apresentação de 
propostas pelos candidatos, a Escola Estadual Dr. 
Avelar elegeu seus dois vereadores titulares e outros 
dois suplentes que vão compor o Parlamento Jovem 
(PJ) da Câmara Municipal. Ao todo 132 alunos 
votaram e escolheram Paulo Victor Furtuoso (18) 
e Humberto de Souza (15) como os representantes 
da escola no PJ. As alunas Marina Vitória (16) 
e Raíssa Raidam (17) ficaram na suplência. O 
processo de eleição aconteceu também nas outras 
oito escolas que participam do PJ. 
   Toda a comunidade escolar se envolveu e foi 
mobilizada para a escolha dos “parlamentares”. 
Os alunos que se colocaram à disposição como 
candidatos foram submetidos a questões e 
puderam apresentar propostas para convencer 

os colegas. Paulo Victor foi o mais votado da escola 
e não esconde a ansiedade para tomar posse. “É a 
oportunidade de podermos participar e poder propor 
ações para o município”.
   Na quarta-feira (09) a comissão da Câmara 
responsável pelo PJ visitou a escola Dr. Avelar e 
conheceu os “representantes” que vão participar das 
Reuniões Ordinárias a partir do segundo semestre. 
A procuradora Maria Inês Lana não escondeu a 
satisfação e disse que “estamos muito satisfeitos. 
O objetivo do projeto é levar vocês a pensar ideias e 
levar para a Câmara para que possam contribuir com 
a cidade”, explicou.
   Conscientizar os jovens sobre a importância de 
exercer a cidadania através do voto foi a motivação 
da escola para participar do PJ. A professora, 

Fabiane Martins, conta que “a gente gostaria que 
os nossos alunos desde cedo, mesmo os que não 
vão votar este ano, tivessem essa consciência e 
levassem isso para a família. Porque todos serão 
afetados por qualquer decisão política que venha 
a ser tomada pelos nossos governantes”. 
   Depois da definição de todos os “parlamentares” 
pelas escolas, titulares e suplentes, os estudantes 
participantes vão passar por uma imersão na 
Câmara onde vão conhecer toda a rotina e o 
trabalho de um vereador. As sessões ordinárias 
do PJ terão início no segundo semestre. Os 
projetos apresentados ao longo do ano no PJ 
serão colocados oficialmente pela Mesa Diretora 
da Câmara para que efetivamente se transformem 
em leis no município.

Escolas elegem vereadores para o Parlamento Jovem

MESA DIRETORA 17a LEGISLATURA - 2017/2020
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   Os assessores jurídicos recém contratados 
e servidores envolvidos com o processo 
legislativo dos vereadores passaram por um 
treinamento e capacitação para conhecerem 
os trâmites e processos de funcionamento da 
Câmara. Os procuradores do Legislativo foram 
os responsáveis pela atualização que aconteceu 
durante toda a manhã desta sexta-feira (25), 
na sala da Escola do Legislativo.
   A Procuradora Geral da Câmara, Carolina 
Schettino, vislumbra que a expectativa é 
que “a partir de agora as proposições sejam 
formuladas com mais qualidade e interesse 
público. Com embasamento técnico os 
assessores vão contribuir com os vereadores 
com mais eficiência”, prevê. “Mostramos 
também o formato das Comissões e toda 
parte jurídica que eles precisam acompanhar 
junto ao vereador. Deixando claro que 
essa assessoria técnica é para a atividade 
parlamentar do vereador”, emenda.  
   A subprocuradora, Adimara Félix, e o consultor 
jurídico, Flávio Dumont, apresentaram um 
conteúdo bastante extenso e útil para a rotina 
diária dos assessores que trabalham na 
elaboração das proposições. Exemplos como o 
de um projeto de lei do vereador não sobrepor 
a uma lei já existente foram apresentados para 
otimizar a rotina dos servidores “e não tornar o 
texto inconstitucional”, exemplificou Flávio.
   O objetivo da Procuradoria com a capacitação, 
pelo menos para Jaqueline da Silva Oliveira, 
foi alcançado. A assessora do vereador Milton 
Martins (PSC), confirma que “foi superimportante 
e necessário. Fica mais delimitado o que o 
vereador pode e não pode fazer. Vai melhorar 
muito a qualidade das proposições”, atesta.
   A iniciativa do treinamento partiu do presidente 
Cláudio Caramelo (PRB) que participou e 
defende mais qualidade em detrimento de 
quantidade. “Eu sempre falo que é mais 
importante um projeto que vai impactar toda 
a cidade do que dois ou três solicitando uma 
melhoria específica, por exemplo. Nesse caso 
menos é mais”, pondera.

Corpo jurídico da Câmara capacita assessores 
para mais qualidade nas proposições

   Em Audiência Pública solicitada pelo Executivo, 
técnicos da secretaria municipal de Planejamento, 
Orçamento e Tecnologia da prefeitura apresentaram, 
ao Legislativo, dados referentes a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o ano de 2019. A sessão, 
realizada na quinta-feira (10), serviu para que os 
vereadores e a Comissão de Fiscalização Financeira, 
Orçamentária e de Tomada de Contas (CFFOTC) 
conhecessem e debatesse o PLO referente ao tema 
que será enviado pelo Executivo, em breve, para 
apreciação da Câmara Municipal.        
   Além do presidente da CFFOTC, Milton Martins (PSC), 
os vereadores Gonzaga (PSL), Rodrigo Braga (PV), Zé 
do União (PSL) e o presidente do Legislativo, Cláudio 
Caramelo (PRB), participaram da sessão que atende a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  

Executivo apresenta texto 
base da LDO antes de remeter 
Projeto de Lei ao Legislativo

   O prefeito Leone Maciel abriu os trabalhos e fez 
questão de constar a participação do chefe do 
Executivo no evento. O secretário municipal de 
Fazenda, Cássio Marcílio, assumiu a presidência e 
passou a apresentação do tema para a consultora 
financeira Rita de Cássia. A técnica, antes de 
apresentar o texto da LDO, revelou uma das novidades 
para este ano. “As metas e prioridades da gestão 
saíram do Plano Plurianual e passaram para a LDO”.
   O economista Gustavo Violante apresentou o anexo 
de metas e prioridades que contempla inúmeras 
ações que o Executivo prevê implantar no próximo 
ano em todas as secretarias. Chamou a atenção do 
presidente Caramelo o fato de o parque da Cascata 
não estar como prioridade da secretaria de Meio 
Ambiente. A resposta de Violante é que a intervenção 
está em projeto macro. Em vários momentos os 
vereadores fizeram observações e ponderações.
   A apresentação serviu para os vereadores conhecerem 
o texto da LDO do próximo ano e também formularem 
alguma emenda, caso julguem necessário. O projeto 
referente a lei já tramita no Legislativo pelas comissões 
antes de ser votado. Diante da importância do tema 
uma nova Audiência Pública, agora requerida pelo 
Legislativo, pode acontecer para mais esclarecimentos 
acerca do texto.
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   Tradição na Câmara Municipal, o Dia das Mães foi 
lembrado em um animado e descontraído bate papo 
entre as servidoras mães e a psicóloga Luciana de 
Castro. Em tom de agradecimento e reconhecimento 
brindes foram sorteados e as mães confraternizaram 
ao som do cantor e chefe de gabinete da vereadora 
Gislene (PSD), João Bosco Neto.
   A todo momento interagindo com as servidoras, 
Luciana falou dos desafios e que ao tentar ajudar os 
filhos as mães acabam gerando uma superproteção. 
A psicóloga explicou que há uma linha muito fina 
entre a permissividade e a superproteção. “É uma 
tendência quase natural, mas isso tem um impacto. 

   A tendência de quem é superprotegido é ter dificuldade 
para resolver seus problemas quando mais velhos”, 
esclareceu com a ajuda de experiências colocadas 
pelas servidoras. 
   Em nome do presidente Cláudio Caramelo (PRB), as 
vereadoras Marli de Luquinha (PSC) e Gislene Inocência 
foram as anfitriãs e valorizaram a participação de 
todas. Em um vídeo produzido pela TV Câmara os filhos 
mandaram mensagens para mães e emocionaram aos 
presentes. “Achei lindo a participação deles”, revelou 
Andréia Lúcia que se surpreendeu com os dois filhos, 
um de 12 e outro de 24 anos.

   Representando as servidoras, dona Maria do 
Carmo, que tem nove filhos e 102 anos de idade 
foi homenageada com flores pelo Legislativo. Ela 
é parente de Vânia Lúcia Rocha do gabinete da 
vereadora Marli de Luquinha que é conhecida na 
Câmara pela simpatia e alegria.
   A vereadora Gislene Inocência falou que mãe 
é “exercitar a arte do amor. Deus escolheu você 
a dedo para exercer a maternidade”. Já Marli de 
Luquinha disse que pede a “Deus que proteja cada 
mãe de Sete Lagoas e que possamos continuar 
firmes nesse desafio”. O evento aconteceu na tarde 
da sexta-feira (11), no salão do Clube Bela Vista.

Câmara homenageia servidoras mães em bate 
papo com psicóloga sobre superproteção

Servidores visitam obra e se surpreendem 
com futuro local de trabalho

   Capitaneados pelo presidente, Cláudio 
Caramelo (PRB), vários servidores, alguns 
deles pela primeira vez, visitaram a obra, em 
fase de acabamento, da nova sede da Câmara 
Municipal. A surpresa foi muito positiva ao 
encontrarem todos os gabinetes já prontos, 
assim como o terceiro andar onde será instalada 
toda área administrativa. Divisórias já dividem os 
departamentos que aguardam agora a finalização 
da rede elétrica.
   No primeiro piso a conclusão da rede elétrica 
também está próxima assim como a pintura 
da parte externa e a colocação das placas de 
gesso no teto. A empresa responsável pela obra 
trabalha com a previsão de mais 120 dias para 
a entrega da obra. A visita aconteceu ainda no 
início do mês.

deles ainda não conheciam e acho importante esse 
contato para que todos saibam que a mudança 
está próxima” determina. 
   Em paralelo com a obra a Câmara trabalha nos 
projetos de sinalização, de áudio do plenário e da 
mudança das instalações da TV Câmara. Com a 
transferência para a sede própria a economia para o 
município, só com o pagamento de aluguel, será da 
ordem de R$ 28 mil.         
   O responsável técnico, Evandro Moreira, explica 
que os operários estão trabalhando na “pintura, 
revestimento, instalação de louças e metais. A 
parte estrutural e de cobertura está quase toda 
pronta”. Ainda de acordo com o responsável, o 
trabalho total da obra está 70% concluído.  A chefe de gabinete da presidência, Elisângela Souza, 

visitou o futuro local de trabalho pela primeira vez e não 
escondeu a surpresa positiva quando chegou ao local. 
“Gostei muito do espaço, é bem mais confortável. Vai 
facilitar o trabalho de todos, além da localização bem 
fácil para a população”, afirma. 
   A última vez em que a secretária executiva da Câmara, 
Jaqueline Helena, esteve na obra foi em 2014. De lá 
para cá “as mudanças foram imensas. A estrutura 
está pronta em fase de acabamento e vai melhorar 
demais para todos. Tanto para quem trabalha quanto 
para quem for buscar atendimento. Será um salto de 
qualidade sem precedentes”, aponta a servidora com 
mais de 30 anos de serviços prestados.
   A ideia em levar os servidores, a maioria do corpo 
diretivo, foi do presidente Caramelo para que todos 
conhecessem o futuro local de trabalho. “Muitos 
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   O canal aberto da TV Câmara de Sete Lagoas 
já está operando no 46.2 desde o fim de abril. 
Com isso, a partir de agora, é necessário que os 
telespectadores ajustem a sintonia do canal em 
seus aparelhos de televisão, refazendo a busca 
automática de estações com o controle remoto. 
A mudança foi determinada pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
   Atendendo a exigências de bandas de telefonia, que 
trabalham justamente na frequência em que estava 
a TV Câmara, a ANATEL anunciou a “migração” do 
sinal para outra banda, para que todos operem sem 
interferências e com qualidade máxima de som e 
imagem. Em casa o telespectador continua com a 
mesma qualidade de som e imagem da TV Câmara 
que transmite com tecnologia digital. 
   Novos transmissores e antenas foram instalados 
para que a alteração acontecesse, mas sem qualquer 
custo para a Câmara Municipal. O engenheiro de 
telecomunicações responsável pela TV Câmara, 
Cláudio Lopes, explica que “todos os custos com os 
novos equipamentos são por conta da EAD que é uma 
entidade criada a partir da resolução da Anatel que 
liberou a faixa para as operadoras. Quem financia os 
custos são as operadoras de telefonia celular. Então, 
para a Câmara, é custo zero”, reforça.  
   Além de exibir ao vivo todas as sessões do Plenário, 
a TV Câmara acompanha os trabalhos das comissões 
permanentes e qualquer manifestação de interesse 
público. Edições do Jornal do Legislativo detalham os 
assuntos importantes da semana na Câmara e na 
cidade, além de outras atrações que são produzidas 
pela equipe de comunicação do Legislativo.  

TV Câmara de Sete Lagoas já está operando em 
novo canal, 46.2

Acessibilidade
   Uma ferramenta de acessibilidade utilizada nas transmissões ao vivo do Plenário e de algumas reuniões é a exibição de uma janela no canto direito inferior 
da tela, onde aparece o intérprete que faz a tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Giovana Mascarenhas é a responsável pelo trabalho que 
insere a comunidade surda a tudo o que acontece no Legislativo.
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ZÉ DO UNIÃO

GONZAGA

JOÃO EVANGELISTA

BETO DO AÇOUGUE

ISMAEL SOARES

FABRÍCIO NASCIMENTO

Atendendo a diversos pedidos de moradores 
e comerciantes foi apresentado os Pedidos 
de Providências 3949/2017 e 235/2018; nos 
quais tinham por finalidade, a implantação de 
uma rotatória na confluência da Rua Benedito 
Valadares com Rua Professor Marciano Tão 
e Rua Cachoeira da Prata, no Centro de Sete 
Lagoas (em frente ao Posto da Serra). Desde 
o início me comprometi a empenhar para 
que esses pedidos fossem atendidos e, hoje, 
satisfeito com o andamento da obra, agradeço 
ao Executivo.

O vereador Gonzaga (PSL) tem focado seu 
trabalho em políticas públicas voltadas 
para o social. O vereador teve aprovado, por 
unanimidade, um anteprojeto 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.

Desde o seu primeiro dia de mandato o 
vereador Beto do Açougue (PSD) vem lutando 
por uma água de qualidade para a nossa 
cidade. Diante de pedidos e reclamações 
da população, principalmente dos bairros 
Luxemburgo, Interlagos, São Vicente, São João, 
Monte Carlo, Montreal, Canadá, Bela Vista e 
Cidade de Deus, Beto organizou caravanas 
com líderes comunitários e levou a população 
para conhecer de perto Estação Tratamento de 
Água (ETA). A partir de ações realizadas pelo 
vereador com o SAAE tem-se percebido uma 
melhora na água dos bairros. Moradores estão 
se manifestando nas redes sociais em forma de 
agradecimento ao Beto do Açougue.

Um Anteprojeto de Lei (APL) do vereador 
João Evangelista (PSDB) foi apresentado 
e aprovado por unanimidade em Reunião 
Ordinária, onde visa a inclusão dos portadores 
de visão monocular nos programas sociais 
do município. O texto reconhece a pessoa 
com diagnóstico de visão monocular como 
portadora de deficiência. A avaliação e o 
diagnóstico, neste caso, deverão ser feitas por 
uma equipe especializada. O Poder Executivo 
terá um prazo de 120 dias para regulamentar 
os critérios para cumprir a Lei.

O vereador Ismael Soares é o autor da lei 
8674 de 2017 que dispõe sobre o controle 
populacional de cães e gatos através de 
uma unidade móvel - Projeto Castramóvel 
- de esterilização e de educação. A unidade 
consiste em ser um veículo itinerante com 
finalidade de atender ao projeto, que circulará 
por comunidades do município e com mesas 
de cirurgia, materiais cirúrgicos e outros 
equipamentos que se fizerem indispensáveis 
à viabilidade da execução do objeto do projeto 
médico veterinário. O vereador já conseguiu, 
inclusive, um veículo para o trabalho. 

O vereador Fabrício Nascimento esteve com 
o Secretário de Obras, Vitor Dias, na região 
da Avenida do Contorno, no Interlagos.  A 
visita foi resultado de diversas reclamações 
de moradores do entorno, que convivem 
diariamente com sujeira, dificuldade de entrar 
e sair de suas casas devido a erosões causadas 
pelas chuvas, transtorno e insegurança, já que 
a avenida está tomada pelo mato e sem alguns 
itens básicos de infraestrutura. O Vereador 
cobrou da prefeitura uma solução para que 
os moradores tenham mais qualidade de 
vida. O secretário garantiu que vai analisar a 
situação tomará as medidas cabíveis, já se 
comprometendo a realizar a limpeza das bocas 
de lobo, para evitar futuras inundações.

PELOS GABINETES
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Resumo do que foram as Reuniões Ordinárias do mês de Maio
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Sete Lagoas pode ter selo para garantir controle da qualidade da água 
mineral comercializada na cidade. A proposta é da vereadora Marli de 
Luquinha (PSC) que teve aprovado o APL 129/2018, na terça-feira (29). 
O texto “dispõe sobre a criação do selo de qualidade, para controle e 
transparência da água mineral comercializada no município de Sete 
Lagoas”. A pretensão é regularizar a situação do comércio indiscriminado 
de água mineral e com a criação do selo ocorrerá a padronização do 
controle de qualidade.

Foi por unanimidade que os vereadores aprovaram, durante a Reunião 
Ordinária dessa terça-feira (15), o Anteprojeto de Lei (APL) 266/2018 que 
“dispõe sobre a afixação de cartaz conscientizando sobre os perigos da 
automedicação em estabelecimentos que comercializem medicamentos”. 
A matéria é do vereador Ronaldo João (PHS) que foi parabenizado por Pr. 
Alcides (PP) e Milton Martins (PSC) pela proposta.

Na Reunião Ordinária da terça-feira (08) Rodrigo Braga (PV) teve 
apreciado alguns Anteprojetos de Lei (APL) de grande relevância. O 
149/2018 “institui o programa cidadão fiscalizador do trânsito”. O 
APL 182/2018 dispõe sobre ações socioeducativas, na rede pública de 
ensino das escolas municipais, visando a prevenção de violência contra 
a mulher”. Já o APL 210/2018 “cria o projeto empresa amiga da saúde 
no município”.

Parceira desde o primeiro momento na busca de soluções para a 
regulamentação da doação de medicamentos de amostra grátis na cidade, 
a Câmara Municipal, na Reunião Ordinária da terça-feira (02), aprovou o 
Projeto de Lei Ordinária (PLO) 150/2018 que trata do tema. O texto “dispõe 
sobre a distribuição gratuita de medicamentos no município de Sete Lagoas 
pelas entidades assistenciais sem fins lucrativos e dá outras providências”.

Na data o presidente Cláudio Caramelo (PRB) apresentou um APL para 
regulamentação de espaços públicos da cidade para a realização de eventos 
diversos. Caramelo pediu a atenção de todos para o texto e solicitou ao líder 
do Executivo na Câmara, Fabrício Nascimento, apoio junto ao prefeito para 
que a proposição possa voltar ao Legislativo como Projeto de Lei para ser 
apreciada. Por fim foi divulgado o início da obra, na serra de Santa Helena, 
do abrigo que vai receber o transmissor da TV Câmara. 
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Alunos do Colégio Caetano exercem cidadania em 
Visita Orientada, na Câmara

Qualidade da Visita Orientada leva escola Sesi pelo 
terceiro ano seguido à Câmara

   “Os alunos exercerem a cidadania foi o que instigou 
a escola a buscar a Visita Orientada. E estar próximo 
ao trabalho dos vereadores que eles conhecem tão 
de longe”. A afirmativa é da satisfeita professora do 
5° ano do Colégio Caetano, Eliana de Lucas, depois 
de acompanhar os estudantes na Câmara Municipal. 
   A turma com faixa etária de 10 anos foi apadrinhada 
pelo vereador Fabrício Nascimento (PRB) que 
contou um pouco da rotina do trabalho Legislativo 
e respondeu a várias perguntas. Fabrício esclareceu 

   Diante do sucesso e resultado positivo desde o 
primeiro trabalho, pelo terceiro ano consecutivo o 
Sesi levou alunos para a Visita Orientada, na Câmara 
Municipal. A turma do 5° ano foi apadrinhada pelo 
vereador Euro Andrade (PP) e conheceu mais do 
trabalho parlamentar na quarta-feira (16).
   A professora Cristiane Barbosa disse que 
a motivação para a primeira visita foi fazer 
um paralelo entre o trabalho das câmaras do 
período colonial e as Câmaras municipais dos 
tempos atuais. “Como o trabalho que os alunos 
fizeram foi muito bom decidimos participar mais 
vezes. É importante para a aproximar os jovens 
da política, além de entenderem como funciona 
o trabalho de um vereador”.

como é feita a ligação entre a população e o prefeito. 
“Nós, vereadores, absorvemos todas as demandas e 
encaminhamos ao chefe do Executivo que é quem tem o 
poder de fazer as obras pela cidade”. 
   O presidente da Câmara, Cláudio Caramelo (PRB), 
também participou e contou sobre os desafios em gerir 
o Legislativo. Os estudantes, além de vivenciarem o 
trabalho dos vereadores em Plenário, onde acontecem 
as Reuniões Ordinárias para votações de projetos, 
passearam pelo prédio e visitaram ainda a TV Câmara. 

   A recepção aos alunos fez Dr. Euro lembrar do projeto 
Câmara Mirim que ele colocou em prática nos anos 
de 2009 e 2010 e que fazia de crianças e jovens 
vereadores para elaborarem projetos para a cidade. 
Um programa parecido com o Parlamento Jovem que 
foi implementado este ano pelo vereador Caramelo.
   “É muito importante aproximar as crianças e jovens da 
política, primeiro como forma de cidadania e também 
para participarem do futuro, tanto como agentes 
políticos ou no trabalho de fiscalização mesmo”, 
acredita Dr. Euro que completa. “O conhecimento que 
eles levam daqui apresentam em casa e cobram dos 
pais para votem melhor”, conclui.

   Um dos mais interessados durante a visita foi 
Rafael Martins, 10 anos, que até então não conhecia 
o Poder Legislativo da cidade. “Foi legal saber 
onde ficam os vereadores e o que eles fazem de 
verdade”, disse antes de conhecer as instalações 
da TV Câmara, canal 46.2. “Aqui também é muito 
legal”, finalizou agradecido pela oportunidade. 
   O projeto Visita Orientada é coordenado pela 
Escola do Legislativo da Câmara Municipal e é 
aberto tanto para a rede pública quanto para a rede 
particular de ensino. 
Mais informações e agendamento pelos telefones 
3779-6337 ou 3779-6390.

   Para Giovana Silva, 10 anos, os estúdios do canal 
legislativo, 46.2, foi um dos mais lugares mais 
legais. “Gostei também do Plenário porque nunca 
tinha conhecido e a TV”, disse. Para a professora 
Eliana, “foi muito bom, gostei da interação entre 
vereador e alunos. Essa oportunidade que eles 
tiveram de ver o que é ser cidadão de verdade foi 
muito bacana. Gostei demais”, concluiu.


