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Editorial

Serviços para você

Matéria de capa

Acesso gratuito à
internet garantido

‘Câmara Social’ aproxima vereadores
de entidades assistenciais

Câmara oferece computadores conectados
e wifi sem custo para os cidadãos

Nesta primeira edição do Jornal da Câmara de 2019, apresentamos o novo perfil que o
Legislativo Municipal terá este
ano. Uma Câmara antenada,
mas muito ligada nas questões
sociais e que mantém as iniciativas que dão resultado: um
sinal de responsabilidade com
a comunidade.
Publicamos a composição da
Mesa Diretora e das Comissões Permanentes, evidenciando a transparência, que
é fio condutor dessa Casa, e
falamos das leis que fazem a
diferença no Município, como
a que cria a Horta Comunitária
em Varginha.
Também destacamos as novidades da Escola do Legislativo
da Câmara de Varginha, que
completa em 2019 quatro anos
de existência, acumulando resultados bem-sucedidos no estado e no país.
Com a Academia do Servidor, a Câmara vai estimular o
conhecimento e promover a

capacitação de servidores da
Casa e dos poderes Executivo
e do Judiciário presentes no
município. Um incentivo importante para a melhoria dos
serviços prestados para você,
varginhense.
Mas é com satisfação que lançamos neste jornal o novo projeto do Legislativo, o Câmara
Social. A partir do reconhecimento de todo o trabalho voluntário e assistencial realizado
pelas entidades beneficentes
da cidade, a Câmara inova
mais uma vez em 2019 e cria
o projeto que visa aproximar
os vereadores dessas instituições. Os parlamentares visitarão as entidades e conhecerão
suas necessidades mais de perto. Isso vai orientar a atuação
na Câmara, especialmente na
hora de apresentar projetos de
emendas orçamentárias que
destinarão recursos para a assistência social.
Boa leitura!

internet
popular

É cada vez mais difícil viver sem
internet. Do lazer aos compromissos do dia a dia, da informação à prestação de serviços,
tudo fica mais fácil quando se
tem acesso à internet. Consciente do seu papel de poder
democrático e de estar alinhada
às necessidades da população,
a Câmara de Varginha oferece
aos cidadãos acesso gratuito à
rede mundial de computadores
por meio de dois serviços: a internet popular e o wifi.
O acesso à internet gratuita no
prédio da Câmara funciona de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 11h e das 13h às 17h30. São

wifi

quatro computadores que estão à disposição dos cidadãos
para qualquer atividade, até
mesmo uma pesquisa escolar
ou a procura de vagas de emprego. Para mais informações
e agendamento, basta ligar
para (35) 3219-4757.
Já o wifi gratuito atende a todos
que estão na Câmara e até mesmo nas proximidades do prédio do Legislativo. Basta ter um
celular tipo smartphone e fazer
a conexão na rede “Câmaralivre”. Escolhendo essa rede, o
celular abrirá a página da Câmara no Facebook. Aí, basta fazer
o check-in para ficar conectado.
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Novo projeto vai ajudar na definição dos melhores caminhos para contribuir com o terceiro setor

Como poder público mais próximo da sociedade, o Legislativo
deve estar sempre em contato
com a realidade social, a fim de
garantir que suas ações estejam
de acordo com as necessidades
da comunidade. Essa preocupação é uma constante na Câmara
de Varginha e, para este ano, um
novo projeto tem como objetivo estreitar o relacionamento
com organizações que atendem
aquelas pessoas que mais carecem de ações efetivas do Estado: as entidades beneficentes e
assistenciais do terceiro setor.
O projeto ‘Câmara Social’ consistirá numa série de visitas de
vereadores a entidades assistenciais de Varginha. O objetivo é
conhecer de perto o trabalho
realizado e descobrir como
contribuir para o melhor desempenho possível.

“Reconhecemos que as entidades que prestam trabalho
voluntário em nossa cidade
contribuem muito em diversas áreas. Há instituições que
oferecem alimento, roupas, estudo, tiram as pessoas das drogas, oferecem apoio psicológico, espiritual, enfim, atuam em
campos variados, chegando a
lugares que até mesmo o Poder
Público não chega. Queremos
retribuir contribuindo com o
que for possível e conhecer
a realidade deles de perto é a
melhor maneira de oferecermos o apoio necessário”, explicou o presidente da Câmara,
vereador Dudu Ottoni.
As visitas começaram a ser realizadas em março e a primeira
instituição que recebeu os vereadores foi a Associação Nossa Senhora do Rosário, mais conhe-

cida como Recanto da Criança.
Estão programadas mais três visitas no Lar São Vicente de Paulo, na Associação Beneficente
Levanta-te e Anda e na Fundação Varginhense de Assistência
aos Excepcionais – Fuvae. A iniciativa do Câmara Social vem ao
encontro de um novo momento
legislativo em Varginha. Desde
2018, os vereadores têm emendas impositivas ao orçamento
municipal. Isso significa que as
emendas ao projeto de orçamento que forem votadas, aprovadas e sancionadas terão efeito
obrigatório sobre o Executivo.
A Prefeitura terá de destinar os
recursos definidos nas emendas
dos vereadores. Até 2017, os
vereadores podiam apresentar
emendas, mas que não tinham o
efeito impositivo, ou seja, o caráter obrigatório de agora.

Assistência social
A lei brasileira tem pelo menos
duas grandes diretrizes que preveem a obrigação do Estado
realizar políticas públicas de assistência social. A Constituição
Federal determina que saúde,
previdência social e assistência
social foram o tripé da seguridade social. Isso significa que ela é
um direito do cidadão e um dever do Estado. A Lei Orgânica
da Assistência Social (Loas), por
sua vez, complementa, incorporando aos direitos sociais do
cidadão e ao dever do estado a
proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa social e
institucional.
Assim, a assistência social visa a
contribuir para a inclusão e a integração, promovendo o enfrentamento à pobreza e à universalização dos direitos sociais.
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Sessão em Pauta

Por dentro do Legislativo

Proposições

Mesa Diretora e comissões permanentes têm
novos integrantes

Buiú do ônibus (PTN)
• Questionou o prefeito por que ainda
não foi construída uma faixa elevada
ou quebra-molas na Avenida Cornélia de Carvalho Dominguito, no bairro Carvalhos?
• Pede à Prefeitura a implantação de um ônibus reforço na linha Cidade Nova/Imaculada em todos
os horários de pico.

Carlos Costa (PMDB)
• Questiona a Prefeitura por que ainda não foi reconstruída parte do muro
da Escola Estadual Wladimir de Rezende Pinto,
que caiu em meados de 2018 e pede a realização
de melhorias, como limpeza da calçada e retirada
de entulhos.

Dr. Cláudio Abreu (PTB)
• Questiona o por quê das piscinas da
Semel não poderem ser usadas e qual a
previsão de funcionamento?
• Pede a realização de campanha de conscientização
de posse responsável de animais de estimação no
Município.

Dr. Guedes (PTB)
• Quer saber quantas vagas foram disponibilizadas para pediatras no último
concurso público e se a quantidade é suficiente.
• Pede a revitalização geral do Parque Centenário,
principalmente a capina e limpeza do local.

• Quer saber por que a cidade está tomada pelo
mato e se a Prefeitura tem realizado a capina química, que foi aprovada pela Câmara.

Carlúcio Mecânico (SD)
• Pediu para a Prefeitura construir
mais casas populares, em parceria
com a Caixa e a Cohab e ainda doar terrenos para
construção de imóveis em esquema de mutirão.
• Quer saber por que o Estado não aprovou a
abertura de mais uma sala de 6º ano na E. E. Prof
Antônio Domingues Chaves.

Delegado Celso (PSB)
• Quer saber como está a aplicação
da Lei que trata da obrigatoriedade
de instalação de coletores de chorume nos caminhões de lixo.
• Questiona se há algum entrave político para que
o Projeto de Lei do Gabinete de Gestão Integrada Municipal esteja parado e não tenha retornado
para votação na Câmara.

Dr. Alencar Faleiros (PSDB)
• Pede à Prefeitura que utilize os terrenos do Município, principalmente
os da área central, para construção de moradias
populares e áreas de lazer.
• Quer saber como o Município tem atuado no
combate aos escorpiões e como tem informado a
população sobre as formas de prevenção.

Marquinho da Cooperativa (PRB)
• Convidou os diretores da Copasa e
da Cemig para darem explicações, na
Câmara, sobre o tratamento de esgoto dos efluentes que estão sendo despejados no Rio Verde.
• Questiona se a nomeação do Sr. Eduardo da Silva para ocupar o cargo de diretor Administrativo
da Guarda Civil Municipal de Varginha é legal.

Pastor Fausto (PR)
• Pediu a realização de obra de melhoria na captação de águas pluviais
na Rua Francisco Gonçalves de Moraes, na Vila
Moraes.
• Solicitou a realização de operação tapa buraco
nas ruas Silvio Massa e Maria Helena, na Vila
Mendes.

Dudu Ottoni (PTB)

Zacarias Piva (PP)

• Pede a reforma e manutenção das instalações da Praça de Esportes e Cultura- PEC - do bairro Jardim Estrela.

• Solicitou a realização de Audiência
Pública para discutir a coleta de resíduos sólidos e orgânicos no Município de Varginha.

• Quer que seja feito o serviço de recuperação e manutenção do calçamento da Praça Getúlio Vargas.

• Pediu à Prefeitura que faça o asfaltamento da
estrada que dá acesso à nova sede da Associação
de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac
- no bairro Industrial JK.

Joãozinho Enfermeiro (PSC)
• Pede a realização de várias melhorias na Avenida dos Imigrantes e Rua
Antônio Bregalda, como: colocação de sistema de
drenagem de água, cobertura de pontos de ônibus
e capina.
• Autor do Projeto de Lei que inclui no calendário
oficial do município a Semana Municipal de Educação para os Direitos da Mulher em Varginha.

Leonardo Ciacci (PP)
• Pede à Prefeitura que coloque mais lixeiras no centro e nas praças da cidade.
• Questiona a Prefeitura se há programação para o
prolongamento da Avenida Cornélia de Carvalho
Dominguito, interligando os bairros Carvalhos e
Novo Tempo.

Dudu Ottoni é eleito presidente da Câmara; demais vereadores assumem funções diretivas e temáticas
A Câmara Municipal tem como
uma de suas funções essenciais
analisar e votar Projetos de Lei.
Todos os vereadores participam das discussões em plenário, nos dias de votação, tomam
conhecimento dos assuntos e
votam. Mas você sabia que para
que as discussões e votações sejam consistentes os vereadores
se dividem em comissões temáticas? E para organizar todos
os procedimentos internos – e
não apenas nas sessões – existe
uma Mesa Diretora dos trabalhos legislativos?
Todo ano, no início dos trabalhos legislativos, os 15 vereadores se dividem entre os componentes da Mesa Diretora e os
integrantes das quatro comis-

sões permanentes. São sempre
três membros em cada uma.
Tanto a Mesa Diretora, composta por presidente da Câmara, vice-presidente e secretário,
como as Comissões Permanentes têm mandatos de apenas um
ano, para que haja renovação
de pensamento e alternância
de responsabilidade na condução do processo legislativo. As
funções da Mesa Diretora e das
Comissões Permanentes estão
definidas no Regimento Interno da Câmara de Varginha.
A Mesa Diretora é responsável
pelo planejamento e condução
dos trabalhos legislativos da Câmara. O vereador que assume a
presidência se torna o responsável
legal da Casa de Leis nas questões

administrativas e diretivas das atividades internas. O vice-presidente é seu substituto legal. Já o
secretário atua durante as sessões,
fazendo contagem dos vereadores
presentes e lendo os documentos
oficiais, por exemplo.
As quatro Comissões Permanentes da Câmara de Varginha, formadas por presidente, secretário
e vogal (membro), são divididas
por temas relacionados aos projetos. Elas são: Justiça, Legislação
e Redação Final; Saúde, Assistência, Promoção Social, Educação, Cultura, Esporte, Turismo
e Lazer; Viação, Obras Públicas,
Agricultura, Comércio e Indústria; Finanças e Orçamento.
Cada comissão, de acordo com
a matéria sob sua responsabili-

dade, vai atuar para que todas
as questões relevantes do projeto sejam discutidas e eventuais dúvidas dirimidas antes que
o projeto seja votado em plenário. Por exemplo, ela pode
realizar audiências públicas,
convocar secretários municipais, receber reclamações ou
petições de qualquer cidadão
ou entidade sobre atos do
Executivo, solicitar esclarecimentos às autoridades, analisar
programas e planos e emitir
parecer, além de acompanhar
a elaboração e a execução da
proposta orçamentária.
Veja no quadro, como estão
compostas a Mesa Diretora
e as Comissões Permanentes
em 2019.

MESA DIRETORA
Presidente – Dudu Ottoni
Vice-Presidente – Marquinho da Cooperativa
Secretário – Carlos Costa

Zilda Silva (PSDB)
• Pediu a retirada dos entulhos e a
limpeza do nivelamento do passeio na
reserva ambiental localizada na Rua Ismael Onofre, no Jardim Mariana.
• Pediu para ser feita a cobertura do ponto de ônibus, na Avenida dos Imigrantes, nas proximidades
do Cefet.

Zué do Esporte (PTN)
• Pede a realização de medidas de
contenção de velocidade e instalação
de faixa de pedestres elevada na altura do imóvel
número 300 da Avenida Manoel Vida.
• Quer saber quando serão disponibilizados os
kits esportivos que ele e o vereador Marquinho da
Cooperativa, conseguiram para serem distribuídos
para as Escolas Municipais e Estaduais?

COMISSÃO DE JUSTIÇA,
LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL
Presidente – Cláudio Marcírio Vidal Abreu
Secretário – Leonardo Vinhas Ciacci
Vogal – Zilda Maria da Silva

COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO
Presidente – Zacarias Abrão Piva
Secretário – João Martins Ribeiro
Vogal – Carlos Lúcio Ferreira

COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS
PÚBLICAS, AGRICULTURA,
COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Presidente – Anderson José Firmino
Secretário – Celso Ávila Prado
Vogal – Pastor Fausto da Silva França

COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA,
PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE, TURISMO
E LAZER
Presidente – Fernando Guedes de Oliveira
Secretário – José de Alencar Santana Faleiros
Vogal – Josué Campos Narciso
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Lei que faz a diferença

A Câmara faz

Lei cria programa de Horta Comunitária na cidade

Câmara cria programa de rádio para ouvir a qualquer hora e lugar
pela internet

Iniciativa da Câmara pretende melhorar a qualidade de vida, promover a sustentabilidade e movimentar a economia
seu produto destinado a entidades assistenciais locais.
A lei 6.531/18 prevê, ainda,
que o Poder Executivo poderá conceder isenção de IPTU
total ou parcial aos terrenos
particulares que aderirem ao
Programa de Horta Comunitária. A lei está com o Executivo
para regulamentação desses e
outros dispositivos.

Reportagens e entrevistas de vereadores serão gravadas e publicadas como podcasts em link no site do Legislativo

Benefícios
As vantagens de cultivar uma
horta comunitária são muitas.
Desde o incentivo à alimentação saudável e a promoção
da segurança alimentar até a
ocupação de mão de obra desempregada, movimentando
a economia. Também são benefícios a sua utilização como
terapia ocupacional e estímulo
à vida produtiva para a terceira idade, além do incremento
da utilização de espaços urbanos ociosos, revertendo em
melhor qualidade do ar e do
clima em geral. As hortas comunitárias, podem, ainda, ser
utilizadas como recursos de
aprendizagem sobre ecologia,
sustentabilidade e cooperação
nas escolas.

A Câmara de Varginha iniciou 2019 com o objetivo de
estar ainda mais próxima da
população. Para isso investe
em novidades e tecnologia,
buscando ser o mais atual
que pode e deve ser. Assim,
todos os projetos previstos
para este ano vão traduzir
essa aproximação com os cidadãos, entre eles está o novo
‘Câmara é Notícia’.
Previsto para ter início no segundo semestre, o Câmara é
Notícia será uma plataforma
com podcasts com conteúdo
exclusivo da Câmara de Varginha. Entrevistas com vereadores e reportagens sobre ações da
Câmara que todos os cidadãos
poderão acompanhar. Para isso,
bastará entrar no endereço da

Encontre no quadro abaixo as palavras que completam
as seguintes frases:
1) A lei 6.531/18, aprovada pela Câmara Municipal, cria
o programa de Horta ___________ em Varginha.
2) A receita resultante da venda dos hortifrútis será
integralmente do __________, e não do dono da área.
3) A horta comunitária movimenta a economia porque
promove a ocupação de mão de obra ____________.
4) Também é um benefício do programa o estímulo à
vida produtiva da ___________ idade.
5) As escolas podem utilizar as hortas comunitárias
como recursos de aprendizagem sobre _________,
sustentabilidade e cooperação.

Versão Br

Respostas: 1) COMUNITÁRIA; 2) PRODUTOR; 3) DESEMPREGADA; 4) TERCEIRA; 5) ECOLOGIA.

A Câmara Municipal aprovou
Projeto de Lei de autoria do
vereador Dudu Ottoni, sancionado como a lei 6.531/18, que
cria o Programa de Horta Comunitária em Varginha, para
o plantio de hortaliças, frutas,
plantas medicinais, ornamentais e para a produção de mudas. O objetivo é reunir, numa
única iniciativa, a promoção
de diversas soluções ligadas
ao meio ambiente, à saúde e à
economia do município.
De acordo a lei, a horta comunitária poderá ser criada
em áreas públicas municipais, áreas de utilidade pública ainda não utilizadas, áreas
particulares e áreas residuais.
No caso de áreas particulares, bastará a cessão dos proprietários autorizando para a
iniciativa, mediante contrato
com o interessado. Qualquer
pessoa ou entidade poderá
iniciar uma horta comunitária.
A comercialização é livre e,
no caso de ser implantada em
áreas particulares, a receita da
venda dos hortifrútis será integralmente do produtor, não
do dono da área. A horta comunitária também poderá ter

internet, hospedado no site da
Câmara e ouvir as notícias.
Com a democratização da internet e seu uso cada dia mais
presente no cotidiano, a opção por criar um canal de comunicação no estilo do rádio,
mas acessível por meio da rede
mundial de computadores, é o
caminho mais natural para a
aproximação com os cidadãos.
A qualquer momento os munícipes poderão ouvir as notícias
da Câmara, mantendo-se informados sobre o que é relevante para a cidade.
Outra vantagem do acesso
por podcast é que o varginhense não precisa estar na
cidade para ser informado.
Como as reportagens são
acessadas pela internet, ele

pode estar em qualquer lugar do mundo e ainda assim
saber de tudo o que acontece
na Câmara.
Câmara nas Escolas
O Câmara é Notícia é apenas o
mais novo projeto do Legislativo municipal, mas certamente
não é o único para 2019.
Projetos já existentes e consolidados junto à população terão
novidades. O Câmara nas Escolas, por exemplo, o foco serão
os alunos maiores. Ciente da
importância e da repercussão
do projeto junto às crianças do
Ensino Fundamental, os vereadores decidiram que era hora
de atingir o Ensino Médio, com
estudantes de 15 a 17 anos. É
importante formar uma socie-

dade mais engajada, consciente
e bem informada. Por isso, chegou a vez dos adolescentes.
Estudantes das Escolas Estaduais também vão saber um
pouco mais sobre o que fazem
os vereadores, além de receber
dicas valiosas sobre temas de
profundo interesse para a vida.
Mais novidades
Os projetos da Escola do Legislativo também têm novidades este ano (veja matéria na
página 8), assim como o Câmara nas Empresas, que contará com novas visitas às empresas instaladas na cidade. O
Câmara Social, novo projeto
da Casa, conclui a série de inovações de 2019 (veja matéria
na página 3).

Perfil do Servidor

Como foi e há quanto tempo
você começou a trabalhar na
Câmara?
Entrei em agosto de 2012, por
meio de concurso público.

Vanessa Sampaio Mazzaro
34 anos – telefonista

Como é a sua rotina de trabalho no Legislativo e quais
são os principais desafios?
Efetuar e receber ligações externas e internas. Para tanto é
preciso ter paciência e cordialidade para lidar com os munícipes de nossa cidade.
Sua relação com a política

mudou desde que começou a trabalhar na Câmara?
Sim, pois ter a experiência do
convívio com os vereadores
nos faz ver a importância deles para nossa sociedade.
Tem algum acontecimento,
livro ou filme que tenha influenciado sua vida profissional?
Sou formada em Gestão de
Recursos Humanos e acredito ser uma base sólida, profissionalmente falando, para
lidar com meu dia a dia.

8
Ação cidadã

Escola do Legislativo inicia quarto ano com
novidades
Nasce um Cidadão e Plantando uma Semente sofrem alteração nas faixas etárias; Parlamento Jovem vira
Liga do Parlamento
A Escola do Legislativo da Câmara de Varginha vai completar
seu quarto ano incrementando
seus projetos, a fim de fortalecer a cidadania na cidade. Além
dos projetos já existentes, lança
o ‘Academia do Servidor’, que
chega para consolidar as ações
e intensificar a capacitação dos
servidores.
O Nasce um Cidadão recomeçou em fevereiro e segue até o
final de novembro. O conteúdo
é totalmente dirigido à formação
cidadã, à legislação e ao conhecimento das funções e responsabilidades dos três poderes que
compõem o Estado brasileiro.
Como reconhecimento da participação e da dedicação ao projeto, ao final do ano, os alunos
que mais se destacarem podem
ter a chance de participar de um
evento cívico em Brasília.
Também voltado à promoção
da cidadania, mas com foco
nos direitos e deveres do cotidiano, o projeto Plantando
uma Semente terá início nos
próximos meses e, ao longo de
25 semanas, trabalhará com os
alunos temas como bullying,
alimentação saudável, economia financeira, meio ambiente,
entre vários outros.
Liga do Parlamento
Com o objetivo de fortalecer a
identidade do projeto realizado
em Varginha e destacá-lo entre
os similares de outras cidades,
o Liga do Parlamento realça o
aspecto de transformação dos
participantes em cidadãos mais
conscientes e ativos na sociedade, promovendo jogos que
desenvolvem as habilidades de
discussão, participação e comunicação. Afinal, cada decisão no
projeto influencia a vida de todos, e o incentivo a essa consciência abre caminho para a

participação em outras esferas
políticas, como o Parlamento
Minas, Parlamento Jovem Brasileiro e Jovem Senador. As oficinas da Liga do Parlamento já
começaram e vão até novembro.
Mais iniciativas
Este ano, a Câmara desenvolverá, também, novas edições dos
projetos Câmara Sênior, que
desta vez ocorrerá no bairro
Corcetti; e Gincana do Saber,
que vai trabalhar o conteúdo do
livro de História da Câmara – O
Poder Legislativo em Varginha,
lançado em 2018 pela Câmara.
Ainda dentro da Escola do Legislativo, pelo menos cinco palestras estão agendadas para este
ano. A primeira, inclusive, ocorreu no último dia 19 de março, e
abordou o e-Social. Contadores,
servidores públicos de Câmaras
e Prefeituras da região, além de
estudantes e vereadores participaram da palestra e puderam
aprender um pouco mais sobre
este sistema informatizado desenvolvido especialmente para a
Administração Pública.
Grandes expectativas
Conforme o diretor da Escola
do Legislativo, Robson Souza
de Almeida, os resultados muito
positivos nos anos anteriores e
a posição de destaque conquistada em relação aos projetos de
outras Câmaras Municipais fazem de 2019 um ano de grandes expectativas. “A participação
dos alunos do projeto Nasce
um Cidadão, no Câmara Mirim
da Câmara dos Deputados, o
bicampeonato da Gincana Regional do Saber e o tão cobiçado
Prêmio Abel conquistados no
ano de 2018 elevaram o patamar, a expectativa e a exigência
por ações a serem desenvolvidas
neste ano”, afirmou.

