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Editorial
WhatsApp da Câmara 
recebe solicitações e 
sugestões de munícipes

Desde quando disponibili-
zou um número no aplicativo 
WhatsApp, em agosto de 2018, 
a Câmara de Varginha tem rece-
bido diversas solicitações, suges-
tões e pedidos de informações.
Já foram recebidos cerca de 
200 contatos com sugestões 
sobre projetos de lei, requeri-
mento de informações sobre 
iniciativas que foram prome-
tidas à população, cobrança 
de fiscalização do serviço de 
transporte coletivo e até soli-
citações de expedição de do-
cumentos que não têm relação 
com o trabalho do Legislativo.
Algumas solicitações são res-
pondidas de forma imediata. Já 

outras, por demandarem análise 
mais profunda, necessitam de 
um prazo maior para que a Câ-
mara retorne ao cidadão. Para o 
Legislativo, a comunicação por 
meio do aplicativo tem sido es-
sencial para ficar ainda mais pró-
ximo da população. 
Se quiser entrar em contato com 
a Câmara pelo WhatsApp, basta 
instalar o aplicativo e adicionar o 
nosso número (35 98856-1069) 
na agenda de contatos. 
Pronto, a partir daí é só enviar 
o seu pedido de informação, a 
sua crítica, sugestão, solicita-
ção, denúncia ou manifestação 
de interesse em receber as nos-
sas mensagens.
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O Jornal da Câmara de Varginha é uma publicação quadrimestral.

Pode parecer difícil de acreditar, 
mas já ultrapassamos a metade 
do ano de 2019. E na Câmara, 
esse tempo passou com mui-
to trabalho e responsabilidade 
com a comunidade de Vargi-
nha. Aliás, a principal matéria 
desta edição fala sobre a econo-
mia de recursos do orçamento 
do Legislativo, que repassou, 
ainda no primeiro semestre, 
R$1 milhão para a Prefeitura. O 
dinheiro foi utilizado, entre ou-
tras finalidades, para o conserto 
de um equipamento utilizado 
em tratamentos de câncer. 
O novo projeto da Câmara, o 
Câmara Social, já realizou as 
suas três primeiras visitas a en-
tidades sociais. A primeira foi 
na Associação Nossa Senhora 
do Rosário, conhecida como 
Recanto Feliz. A segunda acon-
teceu na Fundação Varginhen-
se de Apoio aos Excepcionais 
(Fuvae), que atende gratuita-
mente mais de 400 pessoas 
com deficiência e suas famílias. 
E a terceira visita ocorreu no 
Projeto Bem-Te-Vi. 

Endereço: Pça. Governador Benedito Valadares, 11 
Centro – CEP: 37002-020, Varginha | MG

Site: www.camaravarginha.mg.gov.br

Contato: imprensa@camaravarginha.mg.gov.br

A comunicação através do aplicativo aproxima Legislati-
vo e moradores da cidade

O Câmara nas Escolas traz 
duas novidades: a mudança de 
público, que agora contempla 
adolescentes do Ensino Mé-
dio, e o lançamento do novo 
material do projeto, a revista 
Jovem Câmara, que traz 40 
páginas com assuntos diver-
sos. E por falar em Câmara 
nas Escolas, você também 
saberá detalhes das duas pri-
meiras visitas que os vere-
adores fizeram nas escolas 
estaduais Professor Antônio 
Correa de Carvalho e Doutor 
Wladimir de Rezende Pinto.
Falamos também das leis que 
fazem a diferença em Var-
ginha, como a que obriga as 
empresas prestadoras de ser-
viços à administração pública 
a licenciarem seus veículos no 
nosso município. Na editoria 
“Por dentro do Legislativo”, 
explicamos todo o trâmite de 
um Projeto de Lei. Acompa-
nhe esta edição e continue 
interagindo com a Câmara 
através do nosso contato no 
WhatsApp. Boa leitura! 

Envie suas dúvidas, sugestões ou solicitações para o 
WhatsApp (35) 98856-1069
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Matéria de capa

Já neste primeiro semestre de 
2019, a Câmara de Varginha 
fez economia e abriu mão de 
R$ 1 milhão do seu orçamento 
em prol da área da saúde. O ob-
jetivo foi viabilizar o conserto de 
um equipamento de radioterapia 
que atende pacientes com câncer 
do Centro de Oncologia da cida-
de. A devolução também garantiu 
a compra de medicamentos para 
a Fundação Hospitalar do Muni-
cípio de Varginha (Fhomuv).
O aparelho de radioterapia, cha-
mado de acelerador linear, apre-
sentava problemas há algum 
tempo, comprometendo, assim, 
a continuidade do tratamento 
dos pacientes oncológicos, que 
muitas vezes tinham as sessões 
de radioterapia adiadas. Com os 
recursos devolvidos pela Câma-

Câmara devolve R$ 1 mi à Prefeitura para 
conserto de equipamento de radioterapia

ra, a Prefeitura pôde adquirir a 
peça de reposição no valor de 
R$ 700 mil, e resolver o pro-
blema no Centro de Oncologia. 
As sessões que tinham sido re-
marcadas já estão ocorrendo de 
acordo com o cronograma. “É 
uma atitude que tomamos que 
vai ajudar a salvar vidas, pois 
uma pessoa em tratamento on-
cológico precisa ser atendida de 
forma emergencial. Sabemos 
que nesses casos de câncer não 
se pode perder tempo”, disse o 
presidente da Câmara de Vargi-
nha, Dudu Ottoni.
A radioterapia é realizada para 
tratar os mais diversos tipos de 
tumores malignos, entre eles 
cânceres de cérebro, mama, 
colo do útero, laringe, pulmão, 
pâncreas, próstata, pele, coluna, 

estômago, garganta e pescoço, 
e sarcomas de partes moles, 
além de leucemias e linfomas. 
A extensão dos casos em que a 
radioterapia é aplicada dá a di-
mensão da importância da me-
dida da Câmara.

Responsabilidade e transpa-
rência
Esta economia da Câmara foi a 
primeira realizada em 2019, mas 
a prática é comum nos últimos 
anos. Somente em 2018, o Le-
gislativo Municipal economizou 
– e devolveu aos cofres públicos 
– R$ 3,25 milhões, em quatro 
oportunidades. O presidente 
da Casa de Leis, Dudu Ottoni, 
reforça que a responsabilidade 
com o dinheiro público é prio-
ridade para os vereadores. Para 

isso, eles trabalham com uma 
estrutura enxuta, muito planeja-
mento e total transparência. 
“Desde 2004, ou seja, há 15 
anos, o subsídio dos vereado-
res de Varginha não sofre au-
mento e é um dos menores da 
nossa região. Todos os anos, ao 
final do ano, a Câmara devolve 
dinheiro para a Prefeitura, gas-
tando cerca da metade do or-
çamento anual. Mesmo assim, 
investimos em modernização 
para atendimento aos muníci-
pes e para os trabalhos do Le-
gislativo, sendo então referên-
cia em várias áreas para outras 
Casas de Lei do Brasil. Isso só 
reflete que é possível realizar 
um trabalho sério, respeitando 
o dinheiro do contribuinte”, 
disse Dudu Ottoni.

Medida beneficia pacientes em tratamento de câncer atendidos no Centro de Oncologia

O recurso também garantiu a compra de medicamentos para a Fundação Hospitalar do Município de Varginha (Fhomuv)



Proposições
Sessão em Pauta

Carlos Costa (PMDB)

• Questiona a direção do Hospital 
Bom Pastor sobre a marcação das ci-

rurgias eletivas na referida instituição.

• Questiona o porquê do valor do ticket dos fun-
cionários da Prefeitura não ter tido correção este 
ano e qual a previsão de isso acontecer.

• Pede que a Prefeitura elabore um 
Projeto de Lei para a regularização de 

imóveis no município.

• Questiona a Prefeitura e o governo do estado se 
a empresa Gasmig atua em Varginha e se há pre-
visão para o abastecimento de rede de gás natural 
na cidade.

Carlúcio Mecânico (SD)

• Questiona a Prefeitura sobre a rea-
lização de reparos na Praça da Cemig 

e sobre o serviço de segurança que seria instalado 
no Memorial do ET.

• Solicita ao Executivo informações sobre cons-
trução de rotatória no lugar da quadra esportiva 
do Bairro Santa Maria. 

Delegado Celso (PSB)

Dr. Alencar Faleiros (PSDB)

• Questiona o município sobre pro-
jetos voltados à educação continuada 

de professores da Rede Municipal de Ensino.

• Questiona a Prefeitura se os projetos voltados à 
gravidez indesejada, principalmente na adolescên-
cia, estão sendo desenvolvidos.

• Questiona se a Prefeitura está cum-
prindo a Lei nº 11.664/2008, que asse-

gura mamografia para mulheres acima dos 40 anos 
através do SUS - Sistema Único de Saúde.

• Questiona como está a previsão para a realização 
de cirurgias bariátricas pelo SUS – Sistema Único 
de Saúde no município.

Dr. Guedes (PTB)

• Pede à Prefeitura que tome providên-
cias e destine recursos financeiros para 

custeio das atividades desenvolvidas pela Fundação 
Varginhense de Apoio aos Excepcionais – Fuvae.

• Solicita informações sobre o serviço de Ginecolo-
gia e Obstetrícia oferecido nas Unidades Básicas de 
Saúde do município.

Dudu Ottoni (PTB)

Joãozinho Enfermeiro (PSC)

• Pede o congelamento dos valores 
do IPTU – Imposto Predial Territo-

rial Urbano.

• Pede a ampliação da participação de enfermeiros 
junto às unidades do Programa Saúde da Família – 
PSF e às policlínicas do nosso município.

Leonardo Ciacci (PP) 

• Pede aos setores responsáveis que 
promovam o fim do acúmulo de fun-

ção de cobrador e motorista no transporte coletivo 
urbano municipal.

• Quer saber se a Prefeitura tem alguma programa-
ção para construção de um novo conjunto habita-
cional no município.

Pastor Fausto (PR)

• Pede informações sobre as obras em 
andamento da construção do prédio 

da sede própria do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Varginha – 
INPREV.

• Solicita a realização de convênio entre a Prefei-
tura e o Presídio de Varginha, para implantar uma 
lavanderia para que as detentas possam trabalhar 
em regime de remissão de pena.

Zacarias Piva (PP)

• Questiona a direção do Hospital Re-
gional do Sul de Minas sobre o proces-

so de transição da diretoria e sobre as finanças do 
referido hospital.

• Pede o apoio de diversas autoridades municipais, 
estaduais e federais para que não ocorra o fecha-
mento da Regional do Trabalho em Varginha.

• Pede o asfaltamento no trecho sem 
pavimentação da Rua Antônio Bene-

vides Oliveira, próximo ao imóvel de número 280, 
no Bairro da Vargem.

• Cobra informações sobre a melhoria no trânsito 
da Rua Independência, no Bairro Nossa Senhora 
Aparecida.

Zilda Silva (PSDB)

Zué do Esporte (PTN)

• Pede diversas melhorias na quadra 
poliesportiva do Bairro Centenário, 

como a substituição de lâmpadas queimadas, ins-
talação de bebedouros, disponibilização de tata-
mes e halteres, e nova pintura para demarcação 
da quadra.

• Solicita a implantação de mão única de direção 
na Rua Rio Trombetas, no Bairro Imaculada Con-
ceição, a partir da Avenida Manoel Vida.

• Pede a implantação de uma farmácia 
e uma sala para vacinação na Unidade 

Básica de Saúde – UBS do Bairro Novo Tempo, e 
a entrega de medicamentos na comunidade rural 
do Ribeirão Santana.

• Destinou emenda impositiva de R$ 300 mil para 
o Hospital Regional.

Buiú do ônibus (PTN) Dr. Cláudio Abreu (PTB)

• Solicitou a realização de limpeza e 
manutenção na quadra e no vestiário 

localizados no bairro Mont Serrat.

• Pede a  implantação de um projeto-piloto nas es-
colas municipais com o objetivo de ensinar as crian-
ças a respeitar os animais.

• Pede que a Prefeitura e o Moinho 
Sul Mineiro façam parceria para a rea-

lização de cursos de padeiro para os recuperandos 
da APAC e destinar maquinários para a monta-
gem de uma padaria dentro da APAC.

• Questiona a Prefeitura e a Copasa sobre a res-
ponsabilidade do rompimento de manilhas na Rua 
Edith Pereira, próximo ao imóvel de número 109, 
no Bairro Vila Floresta.

Marquinho da Cooperativa (PRB)

4
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Projetos passam por longo processo até 
‘virar lei’

Por dentro do Legislativo

Você já parou para pensar so-
bre como as leis municipais 
são criadas? É um longo e 
criterioso processo que en-
volve todos os vereadores e 
até o prefeito. 
Os Projetos de Lei, tanto ori-
ginados do Executivo como 
do Legislativo, são discutidos 
e votados nas Sessões Ordiná-
rias. Os projetos são apresen-
tados no Plenário da Câmara e 
encaminhados ao presidente, 
que os recebe e os distribui às 
Comissões Permanentes para 
análise e emissão de Parecer.
Todos os Projetos de Lei são 
encaminhados à Comissão de 
Justiça, Legislação, Finanças, 
Orçamento e Redação para 
serem analisados quanto às 
formalidades legais e consti-
tucionais. No entanto, há pro-
jetos que são encaminhados a 

outras Comissões Permanen-
tes, mas somente nos casos 
em que a matéria seja de com-
petências específicas.
De acordo com o Regimento 
Interno da Câmara, a tramitação 
dos Projetos de Lei é submetida 
aos regimes de Urgência, Espe-
cial, Prioridade e Ordinária.

Votação
Depois de todo esse proces-
so, inicia-se o período de vo-
tação. Os Projetos de Lei são 
submetidos a duas discussões 
e votações. Já os Projetos de 
Resolução e os Projetos de 
Decreto Legislativo, são sub-
metidos à única votação, exce-
to quando se tratam da con-
cessão de honrarias. 
Nas deliberações da Câma-
ra, as votações são feitas pelo 
processo simbólico ou nomi-

nal e são tomadas por Maioria 
Absoluta dos votos, Maioria 
Simples e por 2/3 (dois terços) 
dos votos dos vereadores da 
Câmara. Os Projetos de Lei, 
quando aprovados pelo Plená-
rio da Câmara, são encaminha-
dos ao Executivo Municipal 
para sanção e publicação.

Sanção ou Veto
Finalmente, o Projeto de Lei 
que foi discutido e lapidado 
pelos vereadores é despacha-
do para o chefe do Executivo, 
que pode vetá-lo ou sancio-
ná-lo. Em relação ao veto, o 
prefeito pode vetar parcial ou 
totalmente. Neste caso, é ne-
cessário o encaminhamento 
da Razão do Veto para análise 
e deliberação da Câmara. Em 
tramitação especial, a Razão 
do Veto é analisada pela Co-

missão de Justiça, Legislação, 
Finanças, Orçamento e Reda-
ção Final e, após a emissão do 
respectivo parecer, é inserida 
na Ordem do Dia para discus-
são e votação.
Mantido o Veto, o Presidente 
da Câmara Municipal comuni-
ca o chefe do Executivo para a 
tomada das devidas providên-
cias. Para derrubar o veto são 
necessários os votos de 2/3 
dos membros da Câmara. Ob-
tida essa deliberação, o presi-
dente da Câmara encaminha a 
decisão do Plenário ao prefei-
to municipal para que sancio-
ne a Lei, dentro do prazo de 
48 horas. Expirado este prazo, 
se o prefeito não sancionar a 
referida Lei, cabe ao presiden-
te da Câmara Municipal pro-
mulgar e dar publicidade à Lei 
em questão.

Do protocolo à sanção: entenda os trâmites de Projetos de Lei

Respostas: executivo, projeto, redação, sanção, prefeito, parecer, votação, legislativo, comissão, presidente, veto.
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Veículos que prestam serviço à administração pública deverão ser 
emplacados em Varginha

A Câmara Municipal aprovou, 
no início de junho, um Proje-
to de Lei que determina que 
todas as empresas prestadoras 
de serviços à administração 
pública emplaquem seus res-
pectivos veículos no municí-
pio de Varginha. 
O Projeto de Lei Nº 25/2019, 
do vereador Leonardo Ciac-
ci, aguarda sanção do Prefei-
to. De acordo com o artigo 
1º da Lei, todos “os veículos 
utilizados na prestação do 
serviço das empresas conces-

Lei que faz a diferença

sionárias, permissionárias do 
município de Varginha, junto 
à Administração Pública Di-
reta ou Indireta, ficam obri-
gadas a emplacar e licenciar 
os veículos utilizados para o 
cumprimento do objeto da 
prestação do serviço, no local 
da contratação.”
O objetivo é que, ao empla-
car e licenciar os veículos em 
Varginha, parte dos impostos 
sejam destinados ao próprio 
município, colaborando com 
a manutenção das vias públi-

O objetivo é que a cidade receba parte dos impostos provenientes do licenciamento

cas e outras melhorias na mo-
bilidade urbana. 
Assim que a lei entrar em vigor, 
as empresas terão um prazo de 
90 dias para realizar a trans-
ferência do emplacamento e 
licenciamento. E no caso de 
troca de veículo, pela própria 
companhia durante a vigência 
do contrato, haverá um prazo 
de 30 dias para a regularização.
A lei ainda explica que em 
todo contrato de licitação, 
“será obrigatório constar cláu-
sula que a empresa vencedora 

deverá ter seus veículos todos 
cadastrados no órgão compe-
tente devidamente licencia-
do e emplacados no local da 
prestação de serviços junto ao 
município de Varginha.”
Para que a cidade tenha maior 
controle, todas as instituições 
deverão apresentar e manter 
atualizada uma relação dos 
veículos utilizados na pres-
tação de serviços, contendo 
todas as informações sobre 
cada um deles.

O Projeto de Lei Nº 25/2019 ainda aguarda sanção do Prefeito
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A conversa agora é com os jovens do Ensino Médio

A Câmara faz

O projeto Câmara nas Esco-
las está cheio de novidades. Este 
ano, os vereadores vão às esco-
las do município conversar com 
os alunos do Ensino Médio. 
Nessas visitas, além de saber um 
pouco mais sobre a atividade le-
gislativa, os estudantes recebem 
a revista Jovem Câmara, de-
senvolvida especialmente para o 
projeto e recheada de assuntos 
de interesse dos adolescentes.
Na revista, estão temas que vão 
levar informação e conteúdo de 
qualidade, de maneira objetiva, 
leve e instrutiva. Assim, a Câ-
mara de Varginha se aproxima 
dos adolescentes e mostra que 
é possível e prazeroso dialogar 
sobre política da mesma forma 
que se dialoga sobre cinema, 
literatura ou relacionamentos. 
Afinal, política faz parte do dia 
a dia de todos, mesmo que não 
se perceba. 
Por isso, a Câmara realiza este 
projeto e oferece aos jovens 
uma revista com 40 páginas 
com assuntos tão importan-
tes quanto distintos, que vão 
desde finanças até valores, de 
cultura a informática, sempre 
apresentados a partir de situa-
ções enfrentadas no cotidiano. 
Bullying, Enem, primeiro em-
prego, relacionamento abusivo, 
drogas e gravidez estão entre os 
temas, que são um convite à re-
flexão e à cidadania.

Futuro de Varginha
O primeiro encontro do ano 

Nova revista do projeto Câmara nas Escolas complementa visitas dos vereadores e aborda temas atuais de forma 
leve e descontraída para o público adolescente

ocorreu em 28 de maio, na Es-
cola Estadual Professor Antônio 
Correa de Carvalho, no Mont 
Serrat. Dudu Ottoni, presiden-
te da Câmara, e os vereadores 
Carlúcio Mecânico, Leonardo 
Ciacci e Zilda Silva conversaram 
com 60 alunos dos 2º e 3º anos 
do Ensino Médio. 
“O Câmara nas Escolas agora 
será com alunos adolescentes, 
que estão em uma fase impor-
tante da vida, de decisão dos 
caminhos que querem seguir 

para o futuro. E nada mais 
oportuno do que demonstrar 
para eles a importância que a 
participação política deles tem 
para os rumos da nossa cida-
de”, disse o presidente da Câ-
mara, Dudu Ottoni.
Logo após a visita, o vereador 
Leonardo Ciacci disse que a 
experiência de conversar com 
alunos jovens foi recompen-
sadora. Zilda Silva achou mo-
tivador falar com alunos que 
estão numa fase especial da 

A revista de 40 páginas encantou os jovens da Escola Estadual Profes-
sor Antônio Correa de Carvalho

vida. Já Carlúcio Mecânico 
destacou a iniciativa da Câma-
ra de sempre buscar formas 
de estar presente nas comuni-
dades, mantendo contato fre-
quente com a população.
Em junho, foi a vez de cer-
ca de 50 estudantes do 3º ano 
do Ensino Médio da Escola 
Estadual Doutor Wladimir 
de Rezende Pinto – o Poliva-
lente – receberem o projeto 
Câmara nas Escolas. Além de 
conversarem com os vereadores 
Dudu Ottoni, Carlúcio Mecânico 
e Zacarias Piva, os alunos tam-
bém bateram um papo com o 
diretor da Escola do Legislativo 
da Câmara de Varginha, Robson 
Almeida, que explicou os proje-
tos que são desenvolvidos e fez 
um teste para saber se a galera 
conhecia a Câmara Municipal.
“Ficamos muito satisfeitos por 
perceber que os alunos estão 
comprometidos e estão em 
busca de seus próprios papéis 
na sociedade. O Câmara nas 
Escolas chega à segunda ins-
tituição de ensino neste ano 
cumprindo o objetivo de mos-
trar para esses adolescentes a 
grande importância que eles 
têm no futuro do país, seja 
por suas escolhas e até mesmo 
por suas ações. Podemos ter 
prefeito, vereadores e outros 
políticos saindo dessas esco-
las que visitamos. Eles são os 
verdadeiros protagonistas des-
te projeto”, disse o presidente 
Dudu na ocasião.
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Câmara Social aproxima Legislativo das 
iniciativas assistenciais

Ação cidadã

O novo projeto da Câmara de 
Varginha, o Câmara Social, 
está em pleno desenvolvimen-
to. No primeiro semestre, três 
visitas a entidades sociais lo-
cais foram feitas. O objetivo 
do Câmara Social é aproximar 
o Legislativo das ações sociais 
realizadas por entidade locais 
que ajudam a população caren-
te, viabilizando iniciativas dos 
vereadores para contribuir na 
melhoria da prestação de ser-
viços assistenciais voluntários 
tão importantes.
A primeira visita ocorreu em 
março, no centro social da As-
sociação Nossa Senhora do Ro-
sário, conhecido como Recan-
to da Criança Feliz. O centro 
atende cerca de 300 pessoas do 
Jardim Áurea e demais bairros 
que fazem parte da paróquia da 
Igreja do Rosário. São ofereci-
dos atendimento odontológico, 
atividades físicas, reforço esco-
lar, oficina de leitura, oficina de 
artesanato, doação de brinque-
dos, consultas oftalmológicas, 
doação de enxovais, doação de 
cestas básicas e cestas verdes, 
fraldas descartáveis, entre ou-
tras ações. 

Na visita, o presidente da Câ-
mara, Dudu Ottoni, e os ve-
readores Leonardo Ciacci e 
Zacarias Piva foram recebidos 
pela coordenadora do proje-
to, Odília, além de crianças e 
adultos que participavam das 
diversas atividades da manhã. 
“Essa primeira edição do Câ-
mara Social ultrapassou nos-
sas expectativas. É muito im-
portante o vereador sair do 
gabinete e ter esse encontro 
com a realidade das regiões da 
nossa cidade. Com o contato 
com o pessoal do Recanto, já 
conhecemos várias demandas 
que a comunidade precisa e 
vamos levar para as autorida-
des competentes para tentar 
resolver”, disse o presidente 
Dudu Ottoni.
A segunda visita ocorreu em 
maio. O presidente Dudu Otto-
ni, e os vereadores Buiú do Ôni-
bus, Leonardo Ciacci, Zacarias 
Piva e Zilda Silva foram à Fun-
dação Varginhense de Apoio 
aos Excepcionais (Fuvae). Con-
forme explicou a diretora admi-
nistrativa, Kátia Nogueira Paiva 
Campos, a entidade atende gra-
tuitamente mais de 400 pessoas 

Visitas a entidades já começaram; vereadores conhecem necessidades e prometem buscar apoio 

com deficiência e suas famílias 
nos aspectos social, de saúde e 
educativo. Para isso, conta com 
80 funcionários.
“A gente conhece o trabalho 
importante que a Fuvae re-
aliza, mas só vindo aqui, de 
perto, pra entender o momen-
to que eles estão passando e 
como é difícil para manter essa 
grandiosa ação que eles de-
sempenham. Fazer tudo isso 
com pouco apoio do poder 
público pode se tornar inviável 
e a Câmara Municipal de Var-
ginha, nós, vereadores, vamos 
trabalhar para apoiar que ao 
invés de encerrarem as ativi-
dades da Fuvae, que elas am-
pliem. O que eles fazem aqui 
o Município teria uma dificul-
dade imensa de assumir, caso 
a instituição não existisse, por 
isso precisamos correr atrás 
de todo apoio possível e é isso 
que vamos fazer”, disse o pre-
sidente da Câmara, vereador 
Dudu Ottoni.
A terceira visita foi feita em 
julho, no prédio que abriga o 
Projeto Bem-te-vi, no Jardim 
Áurea. Dessa vez, quem parti-
cipou foi Dudu Ottoni, acom-

panhado dos vereadores Buiú 
do Ônibus, Delegado Celso 
Ávila, Leonardo Ciacci, Za-
carias Piva e Zilda Silva.  Ao 
todo, o Bem-Te-Vi atende mais 
de 110 pessoas entre crianças, 
adolescentes e adultos. Todas 
as ações são desenvolvidas 
sem contar com nenhuma ver-
ba pública. “Nós conseguimos 
realizar nossas ações por meio 
das doações que recebemos e, 
também, com a renda da ven-
da dos materiais artesanais que 
são produzidos aqui”, expli-
cou Sueli Silva Costa, diretora 
do projeto.
Durante a visita, os vereadores 
também tiveram a oportunida-
de de ter contato com assisti-
dos, que faziam, na ocasião, 
aulas de informática, artesa-
nato e corte de cabelo. “Estou 
surpreso com a proporção que 
o Câmara Social vem toman-
do. O projeto Bem-Te-Vi nos 
convidou para conhecer suas 
ações e isso demonstra que 
estamos no caminho certo e 
que as entidades sociais que-
rem receber a visita dos vere-
adores”, disse Dudu Ottoni 
durante a visita.

Vereadores visitam o Recanto da Criança Feliz, no Jardim Áurea


