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 Expectadores, jornalistas, assessores de 

vereadores, além dos próprios parlamentares não 

esconderam a satisfação em participar da primeira 

Reunião Ordinária da nova Câmara Municipal. O plenário, 

elogiado por todos que participaram da sessão, chamou a 

atenção dos presentes por vários motivos.   
 Para Caio Pacheco, do jornal Sete Dias, o espaço é 

“dinâmico, moderno e funcional”. Mesmo com vários anos 

de cobertura na política da cidade, Pacheco se 

surpreendeu com os padrões arquitetônicos que enobrece 

a região, na sua opinião. “Para os prossionais de 

imprensa, o novo plenário apresenta as condições 

adequadas”, continuou.
 Representante do portal Sete Lagoas Notícias, 

Ana Amélia Maciel foi além e disse que “muita gente 

critica, mas é uma obra que estava parada. Falam muito do 

gasto, mas pouco se fala da economia que vai gerar por ter 

nalizado a obra. E também a capacidade para a 

população participar com conforto”, comenta.
 Os vereadores agora, para Paulo Roberto Naves, 

da Rádio Musirama, terão ainda mais condição para 

apresentarem um trabalho de gabarito para a população e 

o desenvolvimento da cidade. “A gente percebe que a 

qualidade para que os vereadores possam apresentar o 

trabalho melhorou e muito. O que essa Câmara oferece em 

termo de estrutura, evidentemente, tem condição de 

proporcionar o melhor trabalho possível”.
 Presença assídua nos encontros de terça-feira, a 

voluntária do Observatório Social, Ângela de Fátima 

Ribeiro, destacou a qualidade do espaço e o sistema de 

som instalado. “É tudo muito melhor que no outro prédio. 

Mais conforto para quem trabalha e também para quem 

assiste. A acústica do plenário e o som são muito bons. 

Ficou fácil de ouvir os vereadores de qualquer lugar”.
 Além de um moderno sistema de som, o Plenário 

conta também com espaço reservado para jornalistas, um 

telão e um sistema de votação eletrônico que registra a 

presença dos vereadores pela biometria. Por esse sistema 

os parlamentares registram o voto que aparece, em tempo 

real, no telão. O que deixa as reuniões ainda mais ágeis e 

produtivas. O plenário, quando instaladas todas as 

cadeiras, terá capacidade para 200 pessoas sentadas.
 Esse conforto foi citado pelo presidente da 

Câmara Municipal, Cláudio Caramelo (PRB), durante a 

Reunião. “A gente convidava as pessoas e não tinha 

condição de todas carem sentadas com tranquilidade no 

plenário antigo”. Caramelo reconhece o avanço e admite 

também que faltam ainda detalhes. “Ainda há muito o que 

fazer”. Sobre economia, só com aluguel a Câmara vai 

deixar de gastar mais de R$340 mil por ano com o 

pagamento de aluguel.  

 Jornal da Câmara  Jornal da Câmara  05

Plenário recebe elogios
em primeira Reunião

Servidores efetivos comemoram sede própria e 
novo local de trabalho

Sistema de votação é usado em 90% das casas 
legislativas do Brasil 

 Os jornalistas que cobrem a rotina do Poder 

Legislativo da cidade conheceram a sede própria da 

Câmara em novembro. A visita começou no terceiro andar 

do prédio onde está a Procuradoria, toda a parte 

administrativa da Casa, além da presidência. Depois, 

passou pelo segundo pavimento que abriga os gabinetes de 

todos os 17 vereadores. Já no térreo, os jornalistas 

passaram pela Escola do Legislativo, secretaria de 

comunicação, TV Câmara, plenarinho (para reuniões de 

comissões permanentes) e encerraram o “tour” no 

Plenário. 
 Lá, o presidente Cláudio Caramelo (PRB), 

acompanhado dos vereadores, além do secretário 

municipal de Obras Públicas do município, Vitor Dias, que 

passou alguns dados técnicos sobre a construção, 

respondeu a perguntas em uma entrevista coletiva. Por 

mais de uma vez Caramelo falou que era uma obrigação 

concluir a obra que foi iniciada em 2007 e passou por 

várias gestões.
 “Aqui tem dinheiro público investido. E diante do 

cenário de tantas obras públicas abandonadas que a gente 

vê por aí tínhamos a obrigação de nalizar”. Perguntado 

sobre a economia que as novas instalações vão trazer, o 

presidente citou que só com aluguel da antiga sede serão 

quase R$ 340 mil por ano. “A gente vai deixar de pagar     

R$ 28 mil por mês de aluguel”.
 Outra novidade será o baixo custo empregado 

com energia elétrica, uma vez que painéis fotovoltáicos 

instalados na laje da edicação vão garantir o 

abastecimento. “A nossa conta de energia gira em torno de 

R$ 10 mil por mês. Com o sistema fotovoltáico esse valor 

vai cair drasticamente. Em três anos o valor investido no 

sistema será pago com a economia”, explicou.
 Caramelo se mostrou tranquilo quando 

questionado sobre possíveis críticas por “abrir a Casa” em 

momento de cr ise.  “A nossa consciência está 

absolutamente tranquila. Nessa gestão a Mesa Diretora 

conseguiu aprovar, com o empenho dos 17 vereadores, o 

m da verba indenizatória. Só aí a economia já foi de        

R$ 144 mil por mês. No início do ano devolvemos para a 

prefeitura cerca de R$ 1,5 milhão que foi usado para quitar 

salários dos servidores. E, agora, devolvemos mais R$ 1,5 

milhão. Foram R$ 3 milhões em um ano. Mas isso as 

pessoas não falam. Temos responsabilidade com o recurso 

que é destinado para a Câmara”, reforçou.
 Os vereadores Euro Andrade (PP), Pr. Alcides 

(PP), Marli de Luquinha (PSC), Renato Gomes (PV), 

Marcelo Cooperseltta (MDB), Zé do União (PSL), Gislene 

Inocência (PSD), Fabrício Nascimento (PRB), Rodrigo 

Braga (PV), João Evangelista (PSDB) e Dr. Ronaldo João 

(PHS) também participaram do encontro no plenário. 

Nova Casa gera economia
mínima de R$330 mil ano 

 Depois de alguns dias nas novas, denitivas e 

melhores condições de trabalho os servidores da Câmara 

Municipal, principalmente os efetivos, não esconderam a 

passagem de um lme na cabeça. A realidade agora é 

bastante diferente da vivida quando a Câmara deixava o anexo 

da prefeitura para se instalar no prédio do Bela Vista em 1997, 

há 21 anos. Os departamentos estão agora mais bem 

divididos em salas amplas e funcionais. A padronização das 

estações de trabalho trouxe mais ergonomia e uma acentuada 

melhora na produtividade.
 Com mais de 30 anos de serviços prestados no 

Legislativo, Maria Elisa Alves lembra, com clareza, de quando 

a Câmara era dividida em três lugares diferentes. O Plenário 

era na Prefeitura e tinha os anexos I e II. Os vereadores e 

servidores se dividiam em três ambientes de trabalho. “As 

diculdades foram muitas, mas a persistência e a 

perseverança dos vereadores hoje foi concretizada com a 

conclusão da obra”.   
 O procurador do Legislativo, Fernando Roque, entende 

que “o sentimento é de que o Poder Legislativo Municipal termina 

um ciclo e inicia um novo com muito mais maturidade e condições 

de enfrentar os desaos que os novos tempos apresentam àqueles 

que estão no comando da Administração pública”.  
 A secretária executiva, Jaqueline Helena, já trabalhou 

com vários vereadores presidentes desde que começou na Câmara, 

também a mais de 20 anos. Jaqueline destaca a valorização do 

servidor pela gestão. “É muito bom quando, após tantos anos de 

trabalho, consigo enxergar a valorização do servidor público. Isto é 

o que o prédio novo representa. Um novo momento da 

administração, a valorização tanto de nossa população que será 

mais bem atendida, bem como de nós, funcionários, que nunca 

estivemos tão bem instalados”, reconhece.       

estiver em outro assento, o voto será computado da mesma 

forma, sem a possibilidade de o mesmo parlamentar votar duas 

vezes. “Essa possibilidade não existe porque o sistema só é 

liberado com o código pessoal do vereador, além da biometria. É 

muito seguro”, arma o técnico responsável pela implantação do 

sistema, Lucas França. 
 Ainda de acordo com Lucas, “esse sistema está em 

90% das casas legislativas do Brasil, como Assembleia de Minas 

e Câmara de Belo Horizonte”. A secretária executiva, Jaqueline 

Helena, é uma das responsáveis pela operação do sistema. Com 

mais de 20 anos de serviços na Casa, ela acredita que “é um 

avanço fantástico para o Legislativo da cidade”.
 Para o presidente da Câmara Municipal, Cláudio 

Caramelo (PRB), a nova forma de registrar o voto traz “ainda 

mais transparência e agilidade ao processo”. 

 O sistema de votação eletrônica instalado na Câmara 

foi apresentado aos vereadores ainda em novembro. Os 

parlamentares zeram o cadastro da biometria e simularam uma 

votação, no dia 29, para se ambientarem com a moderna 

ferramenta. Deciente visual, João Evangelista (PSDB) tem um 

terminal exclusivo em braile.
 Durante as Reuniões o sistema é operado por 

servidores da secretaria que “abrem a votação” quando o 

presidente coloca algum projeto em pauta. Nesse momento, o 

vereador insere um código (cada parlamentar possui um) e digita 

a opção. Em tempo real, o voto, sim ou não, aparece no telão que 

mostra também as abstenções, total de votos e a presença do 

vereador que é registrada por meio da biometria. 
 Cada vereador possui um terminal de votação na sua 

bancada de trabalho. Mas, se por algum motivo o parlamentar 

Mesa Diretora cumpre objetivo e transforma 
realidade do Legislativo municipal 
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Sede própria garante mais conforto
 para servidores e população
 Em pleno funcionamento, o prédio, localizado na 

Rua Domingos Louverturi, 335, no bairro São Geraldo, tem 

aproximadamente quatro mil metros quadrados de área 

construída em um terreno de pouco mais de dois mil 

metros quadrados. Rampas de acesso permitem facilidade 

de locomoção para cadeirantes. A edicação possui no 

total 35 ambientes.
 Para os atuais 17 vereadores os gabinetes foram 

construídos com 35 metros quadrados cada um. Todos são 

padronizados e com o mesmo mobiliário. Com mais de 236 

mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geograa e Estatística (IBGE), Sete Lagoas pode chegar a 

21 vereadores. Com o pensamento no futuro foram 

construídos 21 ambientes de trabalho, todos no segundo 

andar.    
 No Plenário, com capacidade para 200 pessoas, 

as votações vão ganhar mais agilidade com a maior 

transparência possível. Um moderno sistema eletrônico de 

votação foi instalado e o vereador registra a presença por 

meio da biometria. A população poderá acompanhar os 

trabalhos e saber como votou cada parlamentar pelo telão.    

4 mil m² área construída4 mil m² área construída
35 ambientes35 ambientes
21 gabinetes21 gabinetes
Plenário para 200 pessoasPlenário para 200 pessoas

4 mil m² área construída
35 ambientes
21 gabinetes
Plenário para 200 pessoas

Números comprovam aumento no
trabalho dos vereadores em 2018 

 Ano após ano os vereadores de Sete Lagoas 

comprovam que as últimas administrações da Câmara 

Municipal acertaram em adotar modernas e ecientes 

ferramentas de gestão pública. Prova disso é o aumento 

constante de volume de trabalho protocolado e apresentado 

pelos parlamentares. O empenho e vontade dos vereadores 

em fazer do Legislativo da cidade exemplo para o restante 

do Estado aliado às práticas administrativas melhoram os 

índices a cada ano.

415 415 415 
Projetos de LeiProjetos de LeiProjetos de Lei

797797797
Anteprojetos de LeiAnteprojetos de LeiAnteprojetos de Lei

3.016 3.016 3.016 
RequerimentosRequerimentosRequerimentos

7.778 7.778 7.778 
Pedidos de ProvidênciasPedidos de ProvidênciasPedidos de Providências

 Todos os números que serão apresentados a 

partir de agora são maiores do que os que foram 

apurados em 2017. Ao longo do ano foram apresentados 

no Plenário da Câmara 415 Projetos de Lei Ordinária 

(PLO). Os Anteprojetos de Lei (APL) contabilizados foram 

797. Os Requerimentos ao Executivo solicitando ações 

foram 3.016 e os Pedidos de Providências votados e 

aprovados somam 7.778.
 Importante instrumento de aproximação do 

Legislativo com a população, as Audiências Públicas 

também se destacaram ao longo do ano. Foram 17 sessões, 

com grande participação popular, que abordaram os mais 

diversos assuntos com políticos e autoridades da cidade na 

tentativa de trazer soluções para as mais diferentes 

angústias da população da cidade. Os encontros foram 

fundamentais na resolução de algumas situações que se 

encontravam sem soluções a vários anos.  
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PRATICO
Cidadania

essa ideia
Acompanhe 

as Reuniões Ordinárias
 

Gestão administrativa conclui
mandato com metas efetivadas 

 “Sonho que se sonha só, é só um sonho que se 
sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade”. A 
letra da música Prelúdio, de Raul Seixas, cai como uma 
luva para ilustrar o momento vivido pela Câmara 
Municipal de Sete Lagoas. A Mesa Diretora composta 
pelos vereadores Cláudio Caramelo (PRB), Pr. Alcides 
(PP), Marli de Luquinha (PSC), Renato Gomes (PV) e Euro 
Andrade (PP) encerra a gestão como a que concluiu a tão 
sonhada obra da sede própria do Poder Legislativo. 
 Um sonho que se estendeu por mais de dez anos 
desde quando foi lançada a pedra fundamental da obra, 
no ano de 2007. “É um marco divisório na história de Sete 
Lagoas”, disse Pr. Alcides. Só com o pagamento do 
aluguel no prédio do clube social Bela Vista a Câmara vai 
deixar de gastar R$28 mil mensais. A economia anual 
chega a quase R$340 mil. “Se multiplicarmos pelos 
quatro anos de mandato são aproximadamente R$1,3 
milhão”, completou o primeiro vice-presidente.
 Soma-se a isso o m da verba indenizatória que 
foi aprovado em 2017 e que gerou um impacto anual 
positivo de R$1 milhão nos cofres do Legislativo. “Todas 

essas medidas foram propostas quando essa Mesa 
Diretora decidiu disputar as eleições. E, graças ao 
entendimento de todos os vereadores, conseguimos 
vários avanços. Os mais signicativos foram, sem 
dúvida, o término da obra da seda própria e o m da 
verba indenizatória”, destaca Caramelo que 
reconhece o empenho de todos os parlamentares. 
 Para a Mesa Diretora, todos os ex-
presidentes que passaram nos últimos anos      
deram sua contribuição e por isso merecem o 
reconhecimento porque a “conquista é de todos e 
para a cidade”, pensa Dr. Euro. O comprometimento e 
empenho de todos por um trabalho responsável é 
ainda mais necessário diante do momento de crise 
sem precedentes por qual passa Sete Lagoas e todo o 
Estado. 
 “É o sonho de todos nós vivermos em uma 
cidade e, consequentemente, em um Estado onde os 
serviços são prestados a contento e a população é 
tratada com dignidade. Por esse motivo não medimos 
esforços para terminar a obra da sede própria. Isso é 

responsabilidade com o dinheiro público que estava se 
perdendo. Nós vamos passar, mas obra ca para a 
cidade”, entende Caramelo.  
 A responsabilidade citada pelo presidente é vista 
também na devolução de R$3 milhões ao Executivo, só 
neste ano. Em janeiro foi entregue ao prefeito Leone Maciel 
um cheque no valor de R$1,6 milhão. Agora, em dezembro, 
a devolução foi de mais $1,5 milhão. Todo o montante, 
seguindo indicação da Câmara Municipal, foi destinado ao 
pagamento dos servidores do município. 
 Apesar de todo o trabalho desenvolvido no último 
biênio, duas metas não foram alcançadas pela atual 
gestão. A votação do plano de cargos e salários dos 
servidores do Legislativo, que está pronto, e a realização 
de um concurso público. “Foi um período de trabalho 
intenso, mas, infelizmente, esses dois objetivos não 
alcançamos. Mas temos a consciência tranquila de que 
zemos nosso melhor e de que vamos deixar uma Câmara 
muito mais estruturada do que encontramos”, naliza o 
presidente.            

Renato Gomes (2° vice-presidente), Pr. Alcides (1° vice-presidente), Caramelo (presidente), Marli de Luquinha (1° secretária), Dr. Euro (2° secretário)
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Rua Domingos Louverturi, 335, São Geraldo



Vereadores debatem gratuidade para 
deficientes e entregam moções
 O vereador Renato Gomes entregou 11 moções de 

congratulação durante Reunião Especial realizada no 

Plenário da Câmara Municipal. A maioria das homenagens 

foi para atletas de artes marciais vencedores de recentes 

torneios na cidade e no Estado. Receberam o 

reconhecimento Eduardo dos Santos Silva, Flávio Cristiano 

de Oliveira Almeida, Ana Luisa Pinto Queiroz, Bruno 

Andrade Lopez Carvalho, Pablo Henrique dias Gonçalves, 

Gabriel de Campos Theodoro Lanza e Iago Machado 

Pacheco.
 A diretora do CEMEI Paulo Moreira da Costa, Vania 

Maria de Aquino, também foi homenageada pela realização 

do “Projeto conhecendo Sete Lagoas”. As professoras 

Rozângela Alves Falcão e Cláudia Padilha Chaves, também 

foram lembradas, assim como a Escola Eponina Soares, 

que foi congratulada pelos 30 anos de Fundação.
 Um dos assuntos abordados na sessão foi a lei 

que limita a quantidade diária do passe livre das pessoas 

com deciência. Assistidos pela Associação de Pais e 

Amigos do Excepcionais (APAE) lotaram o plenário para 

acompanhar os debates. “Houve uma mobilização grande 

de pais”, assumiu o presidente da entidade, Luís Tomé.  

 Para Milton Martins (PSC), “o município tem que 

se adequar a uma lei federal que já prevê a gratuidade”. 

Marcelo Cooperseltta foi outro que saiu em defesa da 

gratuidade ilimitada para decientes e acompanhantes.
   O secretário de Assistência Social, Paulo 

Canabrava, armou que o Executivo está “disposto a 

sentar e ver novamente as mudanças que forem 

necessárias”.
 Em outro momento, o secretário, ao lado 

coordenadora das instituições de acolhimento Bem Viver 

I, II e III, Viviane de Almeida, explicou sobre o trabalho 

desenvolvido pelo abrigo. Um Requerimento do vereador Pr. 

Alcides, que presidiu a sessão, que determinou os 

esclarecimentos. “Faço essas convocações mais para 

oportunizar os secretários para que possam esclarecer à 

população como as coisas funcionam”, disse o vereador. 
 Paulo França explicou ainda que há sete crianças, 

cinco meninas e dois meninos, no abrigo de crianças e seis 

adolescentes, quatro mulheres e dois homens, no abrigo 

para essa faixa etária. Assistentes sociais, psicólogos e 

educadores compõem a equipe do abrigo. Nos últimos seis 

meses não houve adoção, de acordo com o secretário, por 

conta da idade das crianças.         
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 A comissão permanente de Saúde, Meio 

Ambiente e Assistência Social da Câmara se reuniu com 

membros da direção do Hospital Nossa Senhora das 

Graças na busca de estratégicas para manterem em 

operação o atendimento no setor de hematologia que está 

ameaçado diante da grave crise que atravessa várias 

entidades. Representantes de conselhos e pacientes 

também participaram do encontro que aconteceu no 

Plenarinho.
 O presidente da Comissão de saúde, Gilson 

Liboreiro (PHS), foi quem dirigiu os trabalhos e numerou 

três propostas de trabalho ao m do encontro. Os membros 

Milton Martins (PSC), Ismael Soares (PP) e o vereador 

Marcelo Cooperseltta (MDB) também participaram e 

contribuíram na articulação entre poder público e a gestão 

da Irmandade.
 Um consenso entre todos é que os mais de 60 

municípios que trazem pacientes para serem atendidos em 

Sete Lagoas possam contribuir com os custos. “Queremos 

que essas cidades paguem pelo serviço”, sugeriu Ismael 

Soares.
 Outra proposta apontada é que seja convocada 

uma reunião entre os prefeitos da região para que uma 

nova pactuação seja desenhada. O prefeito de Prudente de 

Morais, José Roberto Filho, participou do encontro e se 

disponibilizou a arrebanhar colegas, além de contribuir 

com as tratativas já que pacientes da cidade são 

acolhidos em Sete Lagoas. “Não é possível que com essa 

demanda crescente os municípios não ajudem a cidade”, 

endossou o presidente da sessão. 
 Marcelo Cooperseltta condenou o governo do 

Estado pelo atraso nos repasses obrigatórios. “Só com a 

saúde são R$ 60 milhões. Não tem o que falar. É 

lamentável”. Para Milton Martins, o movimento precisa 

acontecer de baixo para cima. “A gente precisa começar a 

dar o exemplo e cortar de nós mesmos. É preciso desinchar 

a máquina”, defendeu mais uma vez. E Ismael Soares 

corroborou com uma participação maior dos municípios do 

entorno.  
 Outro encaminhamento proposto é que o 

secretário municipal de Saúde, Magnus Silva, apresente 

um parecer de uma nova contratualização com o Nossa 

Senhora das Graças em relação a oncologia. “É 

fundamental que nesse momento estejamos mobilizados 

para que os pacientes não precisem se deslocar para 

outras cidades”, concluiu Liboreiro.

Comissão de Saúde empenhada 
por hematologia do HNSG

COMISSÕES PERMANENTES


