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Especial Covid-19

Teste seu conhecimento
Editorial sobre o novo coronavírus
Confira a resposta de algumas questões que geram dúvidas durante a pandemia

O ano mal começou e fomos
recebidos com uma notícia
que mudaria completamente
as nossas vidas (pelo menos
em 2020): uma pandemia
causada por um novo coronavírus. A crise sanitária
mexeu com as estruturas
de todo o mundo. Os varginhenses viram, assim como
os demais brasileiros, sua rotina ser alterada de uma forma brusca. “Fique em casa”
talvez tenha sido a frase mais
escrita e ouvida nos últimos
meses. Diante dessa emergência, a Câmara de Varginha busca compreender o
seu papel para colaborar ao
máximo com o Poder Executivo, e você vai conferir
na editoria “Ação cidadã” as
providências que o Legislativo já tomou. Na principal
matéria desta edição, falamos
da devolução de R$ 1 milhão
do orçamento anual da Câmara à Prefeitura, que já está

sendo utilizado na instalação
de um Hospital de Campanha
no campus da Unifal.
O jornal também vai explicar a importância de manter
as mãos limpas e higienizadas durante a crise, além
de mostrar com detalhes,
na editoria “Serviços para
você”, como o cidadão pode
interagir com a Câmara nas
redes sociais durante o período de quarentena.
Outro assunto abordado
nesta edição é a nova face
do projeto Câmara Social,
que estará voltado, agora,
para as instituições de saúde.
Já na editoria “Por dentro
do Legislativo”, explicamos
detalhadamente quais são as
verdadeiras funções de uma
Câmara Municipal.
Acompanhe o jornal e continue interagindo com a
Câmara através do nosso
contato no Facebook, Instagram e no WhatsApp.

Expediente

Luvas e máscaras nos
protegem contra a transmissão da doença?

Verdadeiro. O uso de máscaras é recomendado para todas as pessoas que saírem de
casa. Profissionais da saúde
devem usar a máscara N-95,
já pacientes devem utilizar a
máscara cirúrgica simples. Se
você não faz parte de nenhum
desses grupos e estiver sem
sintomas, deixe essas máscaras para quem mais precisa.
Busque comprar máscaras
caseiras ou faça você mesmo
a sua. No site do Ministério
da Saúde você encontra passo a passo.
Chás imunológicos ajudam
a prevenir o coronavírus?
Falso. Segundo o Ministério da Saúde, nenhum tipo
de chá pode ser utilizado
para substituir um tratamento adequado contra a gripe,
muito menos contra o novo
coronavírus.
Apenas pessoas idosas são infectados com coronavírus?
Falso. De acordo com os órgãos de saúde, pessoas de todas
as idades podem ser infectadas
pelo novo coronavírus. No entanto, pessoas idosas ou com
sistema imunológico compro-

metido são mais vulneráveis a
casos severos da doença.
Antibióticos podem prevenir
a infecção de coronavírus?
Falso. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), antibióticos não agem contra o
vírus, apenas contra bactérias.
Portanto, antibióticos não são
usados como modo de prevenção ou tratamento para a
nova doença.
Existe vacina contra o novo
vírus?
Falso. Ainda não há, mas diversos laboratórios e instituições do mundo estão desenvolvendo pesquisas e testes
de vacinas. Por enquanto,
tem sido indicado repouso,
consumo de líquidos, alimentação saudável e algumas
medidas para aliviar os sintomas, como medicamentos
para dor e febre.
Devemos evitar cumprimentar as pessoas com
aperto de mão?
Verdadeiro. Doenças respiratórias podem ser transmitidas pelas mãos e ao tocar os olhos, nariz e boca.
Cumprimente as pessoas
com acenos e evite e mantenha o distanciamento social para se manter seguro.
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Matéria de Capa

Para enfrentar Covid-19, Câmara de Varginha
destina R$ 1 milhão à Prefeitura
Verba foi utilizada na instalação do Hospital de Campanha no campus da Unifal
Atenta às complicações causadas pela pandemia da Covid-19, a Câmara Municipal
de Varginha reestruturou o
próprio orçamento anual e
destinou R$ 1 milhão para a
Prefeitura. A verba foi utilizada para instalar o Hospital de
Campanha no campus da Unifal – Universidade Federal de
Alfenas, em Varginha.
O objetivo do Hospital de Campanha é desafogar a UPA do
bairro Sion, que estará totalmente voltada para atender pacientes
com sintomas do novo coronavírus. Sendo assim, para que não
haja riscos de transmissão da Covid-19, pacientes que apresentarem sintomas de outras doenças
serão encaminhados para a unidade instalada na universidade.
“Nós entramos em contato
com a Prefeitura disponibilizando o apoio da Câmara
para ajudar neste momento
tão crítico que estamos vivendo, e o Secretário da Fazenda
nos solicitou essa liberação
no orçamento, que está sendo crucial para a aquisição de

equipamentos e montagem
do Hospital de Campanha.
Estamos trabalhando, a
todo momento, em busca
de soluções para apoiar a
nossa população”, afirma
a atual presidente da Câmara, Zilda Silva.
A destinação de R$ 1 milhão
só foi possível graças à gestão responsável da Câmara
de Varginha. Para a presidente do Legislativo, a ação
é um resultado de um importante trabalho em equipe. “Agradeço aos meus
colegas vereadores, sempre
conscientes da importância
de utilizar com seriedade os
recursos públicos. Isso nos
ajuda a manter o Legislativo de Varginha como um
dos mais enxutos da nossa
região, o que nos permite
realizar ações como essa
ainda no mês de março.
Não precisamos esperar o
fim do ano para saber se
economizaremos, pois nós
já atuamos neste sentido e
colaboramos desde agora”.
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Sessão em Pauta

Proposições
Buiú do ônibus (PTN)
• Indicou à Prefeitura que instale uma
academia de rua para atender à região
dos bairros Alto da Figueira, Sete de Outubro e
adjacências.
• Indicou à Prefeitura melhorias onde há um trilho
que liga o bairro dos Carvalhos ao bairro Novo
Tempo, entre a Avenida Cornélia de Carvalho Dominguitto e a Rua Vilma Alves Campos.

Carlos Costa (PMDB)
• Indicou à Prefeitura, ao Governo do Estado e à companhia de habitação mineira
para que sejam providenciadas as escrituras das moradias quitadas no Conjunto Habitacional Centenário.
• Indicou à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde
que tomem providências quanto à marcação de consultas na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS)
João Eugênio Prado, localizada no Jardim Sion.

Carlúcio Mecânico (SD)
•Indicou à Prefeitura que instale redutor de velocidade ou sinalização adequada na avenida Dr. José Justiniano dos Reis, no
bairro Sion.
• Requereu à Copasa, à ARSAE-MG e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais informações sobre a má qualidade do serviço de tapa
buraco feito pela Copasa, sobre a possibilidade de
instalação do serviço de água e esgoto nos novos
bairros antes da realização da pavimentação asfáltica; se há possibilidade de elevação das tampas de
esgoto, entre outros questionamentos.

Delegado Celso (PSB)

Santa Maria.

• Requereu à Prefeitura informações sobre a construção de rotatória no bairro

• Requereu à Prefeitura a solicitação de aviso sobre o
status dos pagamentos das emendas impositivas do
exercício de 2019, apresentadas pelos vereadores em
2018, bem como outras solicitações de processos licitatórios, trâmites e repasses.

Dr. Alencar Faleiros (PSDB)
• Requereu à Prefeitura informações sobre
índices, estudos, programa de prevenção e
propostas acerca do sobrepeso e obesidade em Varginha.
• Requereu à Prefeitura informações sobre possíveis ações
para aumentar a cobertura vacinal da população.

Dr. Cláudio Abreu (PTB)

•Indicou à Prefeitura que seja estudada a possibilidade e tomadas de providências para a concessão de isenção
de pagamento do IPTU a proprietários
de imóveis em situações específicas: 1) deficientes
físicos que recebam o benefício de até um salário;
2) aposentados ou pensionistas com mais de 60
anos, com renda mensal total de até dois salários
mínimos, titulares exclusivos de um único imóvel
que seja utilizado para sua residência.
•Apresentou o Projeto de Lei que dispõe sobre o atendimento prioritário aos portadores
de Fibromialgia, que foi aprovado.

Dr. Guedes (PTB)
• Requereu à Prefeitura informações a
respeito da Patrulha Rural.
• Requereu à Prefeitura e à Secretaria Municipal de
Saúde informações sobre atraso nos exames, fila de
espera, agendamento e planejamento de ampliação
e realização de exames pelo SUS.

Marquinho da Cooperativa (PRB)
• Indicou à Prefeitura a realização de
infraestrutura na Rua São Lucas, no
Bairro Park Urupês, principalmente asfaltamento.
• Requereu à Prefeitura informações sobre o funcionamento, quantidade de vagas disponíveis e
equipes para a manutenção da creche do Bairro
Nova Varginha.

Pastor Fausto (PR)
• Indicou à Prefeitura para que seja
realizada operação Tapa Buraco na
Rua Maria Helena, no Bairro Campos Elíseos.
• Indicou à Prefeitura e à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos para que seja realizada limpeza ao redor do Campo do Flamengo e as
medidas para impedir o desbarrancamento na Rua
Delfraro Anselmo, ao lado do campo.

Dudu Ottoni (PTB)

Zacarias Piva (PP)

• Requereu à Prefeitura informações
acerca da quadra poliesportiva localizada no bairro São Geraldo.

• Indicou à Prefeitura estudos de viabilidade para conceder adicional de
insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde do município.

• Requereu à Prefeitura informações acerca da
programação de reforma e serviços de limpeza no
Conselho Comunitário da Vila Flamengo.

Joãozinho Enfermeiro (PSC)
• Requereu à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal
da Administração, informações sobre a
concessão do adicional de insalubridade aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e sobre a instalação de gabinete de proteção.
• Requereu à Prefeitura informações sobre arrecadação e despesas do Terminal Rodoviário.

Leonardo Ciacci (PP)
• Requereu à Prefeitura e à Diretoria dos
Correios, informações sobre os bairros
que não são atendidos pelo serviço postal, bem como
a possibilidade de implantação do serviço nesses bairros.
• Requereu à Prefeitura e à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, informações sobre a obra
de revitalização do centro comercial.

•Requereu à Prefeitura informações a respeito da obra
inacabada que interligaria a Rua Michel Mansur, com a
Rua R. Profª. Eni Antônia Grossi, próximo a Igreja São
João Batista.

Zilda Silva (PSDB)
• Indicou à Prefeitura e à Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a construção de calçadas em toda a extensão
do Ribeirão Santa Maria, localizado na Rua Zoroastro Franco de Carvalho.
• Indicou à Prefeitura e à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, para conter a erosão,
realizar reparos e asfaltar toda a extensão da antiga estrada de terra Silva Galvão, que interliga a
Avenida dos Imigrantes ao Bairro Novo Tempo.

Zué do Esporte (PTN)
• Requereu à Prefeitura informações
sobre a instalação de iluminação e
dos brinquedos obtidos para os parques infantis.
• Requereu à Prefeitura informações sobre a instalação de iluminação pública na Avenida Rio
São Francisco, no Bairro Imaculada Conceição.
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Ação Cidadã

O papel da Câmara durante a pandemia
Com questionamentos sobre medidas contra coronavírus, vereadores encaminham ofício à Prefeitura

A Câmara de Varginha tem se organizado para colaborar com a saúde e com a segurança social da população
Todos nós, mais velhos ou mais
novos, nunca enfrentamos um
drama coletivo de dimensões
tão grandes como tem sido a
pandemia causada pelo novo
coronavírus. O planeta parou
diante de um inimigo invisível e,
no meio dessa crise, os três poderes buscam aos poucos entender qual é o papel de cada um.
A Câmara de Varginha tem se
organizado para colaborar com
a saúde e com a segurança social
da população. Logo que a crise
chegou no Brasil, os vereadores
se reuniram para definir medidas
para fortalecer o enfretamento

contra o vírus. O saldo desse encontro foi um ofício encaminhado
à Prefeitura, contendo pedidos de
providência quanto a moradores
em situação de rua, disponibilização de cestas básicas às famílias
dos estudantes municipais, limitação do número de pessoas dentro
dos supermercados e fiscalização
de preços nos produtos
No documento, a Câmara ainda fez questionamentos sobre a
fiscalização em bares, realizada
pela Guarda Municipal, sobre
a prorrogação do vencimento
do pagamento do IPTU 2020
para 90 dias, sobre o fecha-

mento das fronteiras do município e sobre a fiscalização ao
cumprimento da suspensão de
pagamento da Cemig e da Copasa às pessoas de baixa renda.

Regina Bueno Nogueira
Controladora

Como é sua rotina de trabalho no Legislativo e quais os
principais desafios?
Meu trabalho consiste em
fiscalizar os atos de quaisquer agentes responsáveis
por bens e dinheiro público,
bem como cumprir metas e
funções definidas na lei, sempre propondo soluções face
a alguma dúvida suscitada
ou prevenindo irregularidades que porventura poderiam

Câmara em quarentena
Durante um mês, a Câmara de
Varginha suspendeu as sessões
ordinárias e promoveu o revezamento de funcionários, estabelecendo prioridade ao serviço de
home office (trabalho realizado
diretamente de casa). Nesse período, houve exceção de apenas duas
sessões extraordinárias e a posse
do prefeito Verdi Lúcio Melo.

Vale lembrar que o atendimento presencial ao público
também está restrito, inclusive a participação nas sessões ordinárias que voltaram
a acontecer. No entanto, a
Câmara tem movido esforços para prestar atendimento da melhor forma por
e-mail, telefone e pelas redes sociais. É um momento
de cooperação mútua, pois
a diminuição do contato físico visa a proteção tanto
dos funcionários da Casa
de Leis quanto dos cidadãos
que a frequentam.

Perfil do Servidor

Como iniciou sua profissão
de Controladora?
Sempre tive muita facilidade em
realizar auditorias e acho um trabalho muito relevante para toda
sociedade.
Há quanto tempo você trabalha na Câmara?
Faz 4 anos.

surgir, buscando a economicidade, eficiência e eficácia do
órgão público.
Algum acontecimento em
especial que influenciou
sua vida profissional?
Acontecimento que me influenciou na vida profissional, foi o estímulo do meu pai
a estudar, tirar boas notas e
sempre me dedicar com afinco à profissão.
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A Câmara Faz

Projeto Câmara Social está de volta e com novo foco
A primeira visita realizada neste ano aconteceu em março, no Hospital Regional

Durante encontro, o diretor geral do Hospital Regional agradeceu aos vereadores pelas emendas impositivas que beneficiaram a instituição
Lançado em 2019, o projeto Câmara Social se tornou um grande sucesso ao visitar instituições
de Varginha que realizam um
importante trabalho na área de
assistência social. Em 2020, o
projeto vai focar na área da saúde
para entender melhor a demanda
do setor e buscar melhorias que
beneficiem toda a população.
A primeira instituição visitada
pela Câmara foi o Hospital Regional, em março. Além da presidente da Câmara, a vereadora
Zilda Silva, estiveram presentes
os vereadores Buiú do Ônibus,
Delegado Celso Ávila, Dudu Ottoni e Leonardo Ciacci. “A área

da saúde foi escolhida por ser
uma das mais importantes do
município e que gera demandas
intermináveis. Assim, a Câmara
poderá contribuir com a aprovação de projetos, com a destinação de emendas impositivas, com
indicações de melhorias ou com
fiscalização de ações”, explica
Zilda Silva, presidente da Câmara. Durante o encontro dos vereadores com o diretor geral do
hospital, Luiz Fernando Negreiros Bandeira, diversos assuntos
foram abordados. Na conversa,
trataram do déficit mensal de R$
300 mil do Hospital Regional,
além de outras questões como a

defasagem da tabela do SUS, que
prejudica a contratação e a continuação de serviços médicos.
Vale lembrar que entre 2018 e
2019, a Câmara realizou emendas impositivas ao orçamento
do Município, destinando mais
de R$1,2 milhão ao Hospital
Regional. Cerca de R$750 mil já
foi pago, e o restante será quitado no exercício do orçamento
deste ano. Para Bandeira, a verba
concedida foi de importância fundamental. “O que eu posso fazer
é agradecer, porque esses recursos
salvaram o hospital e o mantiveram
de portas abertas. Nosso estoque
está repleto de materiais, medi-

camentos, graças às emendas
impositivas que foram destinadas para o Hospital Regional.
São várias mãos nos ajudando
e as de vocês são imprescindíveis para a manutenção deste
lugar”, disse o diretor.
Devido à crise causada pela pandemia do coronavírus, as visitas presenciais programadas para acontecer
em outras unidades de saúde estão
suspensas por tempo indeterminado. No entanto, o Câmara Social
vai atuar para desenvolver, assim
como fez com o Hospital Regional, um estreitamento de laços entre Legislativo e as demais entidades de saúde de Varginha.

Por dentro do Legislativo

Você sabe qual é o papel de uma Câmara Municipal?
Poder Legislativo possui diversas funções que são fundamentais para a vida dos munícipes
Algumas pessoas se confundem
quando o assunto é o papel de
uma Câmara Municipal e chegam até a pensar que a Casa de
Leis é um departamento da Prefeitura, o que não é verdade. Por
isso, criamos este texto para esclarecer quais são as funções essenciais do Poder Legislativo.
Após deixar claro que tanto a
Prefeitura quanto a Câmara são
poderes independentes, é necessário explicar que a o Poder Legislativo tem, entre suas principais funções, o dever de legislar,
fiscalizar, sugerir e julgar.
A função legislativa baseia-se

em deliberar resoluções sobre
assuntos de competência do município, ou seja, aprovação de leis
que regulamentem projetos importantes para a cidade. Essas resoluções podem ocorrer através
de emendas à Lei Orgânica, leis
complementares, leis ordinárias e
decretos legislativos.
A função fiscalizadora consiste
em supervisionar a Prefeitura
quanto à execução orçamentária
do município, além de controlar
as contas do prefeito e do presidente da Câmara, com ajuda do
Tribunal de Contas do Estado.
Os vereadores podem solicitar

a presença de representantes do
Executivo para prestar esclarecimentos na Câmara, por exemplo. A função julgadora faz com
que Câmara avalie o prefeito e os
próprios vereadores nas suas infrações político-administrativas
previstas em lei. Também existe
a função de controlar as atividades político-administrativas.
E uma das funções mais importantes é a de representar toda a população da cidade. Os vereadores podem
ser grandes pontes entre o cidadão
e a Prefeitura, apresentando projetos
de lei, por exemplo, baseados nas necessidades da população.
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Cidadão Consciente

Lavar as mãos nunca foi tão importante como agora
Higienização correta é crucial na prevenção contra o coronavírus

Álcool em gel é indicado, mas nada é melhor do que água e sabão
físico. Se uma pessoa infectada,
por exemplo, toca uma maçaneta,
e logo em seguida uma pessoa não
infectada encosta a mão sobre o
mesmo local, o risco de transmissão do vírus é multiplicado. Isso se
deve ao fato de estarmos o tempo
todo levando as mãos ao rosto,
seja para ajeitar os cabelos, coçar os
olhos, o nariz ou até roer unhas.
Apesar de já debatido incansavelmente na TV, no rádio e na internet, não custa repetir: para uma
higienização satisfatória é importante que se lave palmas, dedos,

Agora que você já conhece o jeito certo de higienizar as
mãos, encontre no quadro ao lado palavras retiradas do
texto da editoria “Cidadão Consciente”.

punhos e antebraços. Na ausência de água e sabão, o álcool em
gel é um produto indicado para
a assepsia, que também pode ser
utilizado na limpeza de objetos
como celular, cadeira, maçaneta,
corrimão etc.
Em 2013 a Câmara de Varginha
já havia aprovado a Lei 7555, que
obriga instituições a disponibilizarem recipientes com álcool em
gel ao alcance de todos. Essa determinação vale para órgãos públicos municipais, estabelecimentos privados, comerciais, além de

prestadores de serviços. No atual
momento, o reforço é para que
as instituições que estão na lista
de serviços essenciais e, portanto, funcionando normalmente,
redobrem os cuidados e assegurem que haja sempre um álcool
em gel por perto.
Com todas as mudanças na rotina
dos cidadãos brasileiros, há uma
grande expectativa para que, ao atravessarmos essa crise sanitária, nós
possamos aprender boas lições e nos
tornar ainda mais cuidadosos com a
nossa higienização pessoal.

FGFBDLASDEDOSQA
SQWBDLASDFASSQL
QSFBANTEBRAÇOQS
CJQBDLASLFABSQM
ALFBDLASDFAASQZ
T P F A L C O O L A O S Q E
UJPBDLASDFASSQZ
AAGUALASDFASSQA
ÇJFBDLASDGELSQO
CPALMASGDFTSSQA
*Álcool, gel, água, sabão, palmas, dedos, antebraço, limpeza

Nunca se falou tanto na importância de manter as mãos limpas
e higienizadas. Nas redes sociais,
pessoas de origens diversas já
comentam que o simples ato de
lavar as mãos não será mais o
mesmo após o fim da crise, e isso
sem dúvidas irá gerar um saldo
positivo para a sociedade.
Mas afinal, por que higienizar as
mãos é tão importante? Porque os
vírus respiratórios (não só o que
causa a Covid-19, mas como os
responsáveis por outras doenças)
se espalham por meio do contato
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A Câmara Faz

Câmara de Varginha está cada vez mais digital
Conheça todas as plataformas da Casa de Leis e saiba de que forma você pode interagir
campanhas, mas de um jeito diferente e específico para a rede. Há
informações e enquetes interativas
nos stories e, assim como no Facebook, existe disponibilidade para
interação por meio curtidas, comentários em posts e mensagens
diretas. Já o WhatsApp da Câmara
funciona como um canal direto em
que os munícipes podem enviar
dúvidas, sugestões e solicitações
por mensagem. Tudo na palma da
mão, com poucos cliques.. Aliás,
no WhatsApp também é possível interagir com perguntas direcionadas ao Câmaracast, canal
online que disponibiliza matérias
e entrevistas com os vereadores
em formato de áudio.
É importante lembrar que, enquanto a cidade estiver em período de quarentena por causa
do novo coronavírus, a Câmara
conta ainda mais com a sua interação nas redes sociais e com
a sua audiência nas sessões legislativas transmitidas ao vivo
pelo Facebook.

Que as redes sociais estão cada vez
mais presentes na vida dos brasileiros, isso não é novidade. De
acordo com o relatório Digital in
2019, realizado pela We Are Social
em parceria com a Hootsuite, 66%
da população brasileira navega em
redes sociais. E Varginha não é
uma exceção. Antenada nas mais
novas tecnologias, a Câmara de
Varginha segue construindo pontes com a população no meio digital. Nos últimos anos, o Legislativo
criou perfis oficiais em diversas
redes sociais, como o Facebook e
Instagram. No Facebook da Câmara de Varginha, um dos mais
curtidos do Brasil, é possível conferir as campanhas antigas e atuais,
informações de utilidade pública,
homenagens, ações e até as transmissões de sessões legislativas ao
vivo. O cidadão ainda tem a oportunidade de escrever comentários
nas postagens e enviar mensagens
através do chat (Messenger).
A página da Câmara no Instagram também traz conteúdo de
/Camara de Vereadores de Varginha
/camaradevarginha

/camaravarginha

(35) 98856-1069

soundcloud.com/camaradevarginha

www.camaravarginha.mg.gov.br

