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Jogos da Câmara

Teste seu conhecimento
Editorial

Talvez ainda não tenhamos
nos dado conta, mas o ano
de 2020 já começa a se projetar como historicamente
decisivo em qualquer parte
do planeta. Enquanto seres
humanos,
deparamo-nos
com uma profunda mudança
de hábitos cotidianos, mas
também de paradigma: (re)
aprendermos a nos solidarizar e nos ajudar, com profunda empatia e cooperação,
para conter o avanço de um
vírus letal, salvar vidas e (re)
estabelecer um “novo normal”.
Nesse ano tão desafiador, a
Câmara Municipal de Varginha trabalhou intensa e diuturnamente para aprovar leis e
direcionar parte do orçamento na saúde pública num momento de pandemia dessa natureza. Desde março de 2020,
o legislativo vem somando esforços em todas as frentes, sobretudo na área da saúde, para
frear a contaminação de todas

as faixas etárias, sem distinção
de gênero, classe ou etnia.
A Casa do Povo sempre entendeu que o bem-estar de
todos deve ser garantido em
toda e qualquer circunstância. Antes mesmo de sermos
os representantes da população, somos todos seres humanos. Nessa 15ª edição, última de 2020 e dos quatro anos
de legislatura, faremos um
balanço das principais ações,
desde o combate à covid-19
ao Plano Diretor, um dos
mais importantes projetos da
atual legislatura.
A Lei de regularização do
Chacreamento Rural, em vigor desde outubro e aprovada
pelo legislativo varginhense
no mesmo mês, também será
assunto da nossa 15ª edição
do Jornal da Câmara. Confira
o que foi notícia no legislativo
e continue interagindo conosco através do nosso contato
no Facebook, Instagram e no
WhatsApp. Boa leitura!

Expediente

a) A principal função do Poder Legislativo

Municipal, que é formado por __________, é __________,
e isso signiﬁca fazer as ________ do município.

b) Tanto o Poder ________ como o ________ são

disciplinados pela Lei Orgânica do município, que
está subordinada às Constituições _______ e ________.

c) O Poder ________ legisla, isto é, ________ as leis (as

normas de funcionamento do município) e ﬁscaliza o
__________ dessas leis.

d) É de competência da Câmara Municipal, ________

e _______ os atos do Poder Executivo, seja do Prefeito
ou de seus Secretários.

e) A Câmara Municipal de Varginha possui no seu

quadro legislativo _______ vereadores.

f) A Câmara Municipal de Varginha começou os seus
trabalhos em 19___.

Respostas
a. vereadores/ legislar/ leis
b. executivo/ legislativo/ Estadual e Federal
c. legislativo/ vota/ cumprimento
d. fiscalizar e controlar
e. 15
f. 1882
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Matéria de Capa

Destaque de 2020: Câmara aprova Plano Diretor de Varginha
Os trabalhos começaram em 2018 e envolveram toda a sociedade civil

O Plano Diretor é uma importante ferramenta de desenvolvimento do município
e tem como objetivo apontar
os rumos do crescimento de
Varginha para a próxima década, orientando as ações e
os investimentos do poder
público em temas como uso
e ocupação do solo, a mobilidade urbana, habitação, entre
tantos outros.
Diante da importância desse instrumento, nos últimos anos, o
Legislativo varginhense refletiu e debateu exaustivamente
cada item do projeto de lei,
propondo melhorias que resultaram na aprovação da versão final do documento, em
julho de 2020.
“O Plano Diretor é um instrumento norteador de importantes diretrizes e é responsável pelo recebimento
de recursos pelo município.
Trata-se de um projeto fundamental, e, justamente por isso,
tivemos cautela em fazer tudo
com a maior responsabilidade
possível”, destacou a presidente da Câmara de Varginha,

Zilda Silva.
Nessa trajetória, a vereadora fez
questão de salientar o trabalho
integrado do grupo de legisladores. “Agradeço imensamente
aos meus colegas vereadores
que tiveram o comprometimento de participar das reuniões propostas e dos debates
acerca deste, que é um dos projetos mais importantes da atual
legislatura”, aponta.

Três anos de trabalho

Para compreender o longo trajeto que resultou nessa
conquista, é preciso voltar no
tempo. Ainda no ano de 2018,
foi criada uma comissão técnica para auxiliar os vereadores
na compreensão dos itens que
compunham o projeto de lei,
reunindo pessoas de notável
saber da sociedade civil, que
recebeu o nome de Comissão
de Apoio ao Legislativo no Estudo do Plano Diretor.
Em julho daquele mesmo ano,
foi realizada a palestra “Entendendo o Plano Diretor”,
com a professora e urbanista
Aline Skowronski. Na ocasião,

vereadores, servidores públicos,
estudantes, arquitetos, urbanistas e a comunidade em geral
lotaram o plenário da Casa.
Aquele foi o primeiro passo para uma discussão ampla
com a população, que aconteceu, principalmente, por meio
do Programa Câmara nos
Bairros. Em 2018, o projeto,
que já era conhecido no município, teve como tema único
o Plano Diretor.
No total, foram 4 audiências públicas realizadas em diferentes
pontos de Varginha, começando com a reunião realizada
no CAIC I, no Imaculada. Em
seguida, foi a vez da região do
Jardim Estrela receber a equipe da Prefeitura, acompanhada, também, de alguns vereadores para a discussão dos
tópicos.
A terceira audiência pública
aconteceu na região do Novo
Tempo para dar voz aos moradores da região do Cruzeiro do Sul, Carvalhos, Alto da
Figueira I, II e III, Sagrado
Coração, Jardim das Oliveiras, Vargem, Santa Maria,

Cidade Nova, entre outros.
Por fim, a última audiência foi
realizada no CEMEI do bairro
Damasco, atraindo os moradores da região, como Jardim
Mariana, Santana, Sion, Padre
Vitor, Minas Gerais e Santa
Mônica. Já em 2019, a Câmara
aprovou e enviou à Prefeitura
uma proposta do Plano Diretor,
contendo 80 emendas.
Tal projeto foi vetado pelo
Executivo por conter problemas
técnicos e itens considerados inconstitucionais, o que fez com
que o documento retornasse
ao Legislativo. Com a chegada de 2020, os trabalhos
aceleraram. Foram realizadas cerca de 20 reuniões internas e mais uma audiência
pública, dessa vez de forma
virtual, em decorrência da
pandemia do novo coronavírus. Ao final desse percurso, o projeto novamente
analisado e aprovado. Você
quer ler a versão final na íntegra? Basta acessar a editoria “Legislação “, dentro do
portal da Câmara Municipal de Varginha.
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Memória

Câmara lança livro Ruas e Avenidas – Os caminhos da
história de Varginha
Publicação faz parte de uma coleção especial sobre a memória da cidade

Pensar a memória e o patrimônio cultural do Brasil e de Minas
Gerais exige do próprio brasileiro um exercício diário de pertencimento, revisitando aspectos importantes de formação e
de (re)significação identitária.
Num rico movimento de resgate e de preservação da nossa
história, é preciso que todos/
as nós tenhamos outros olha-

res, por parte de uma gente
que a viveu e sentiu, seja com
os causos, as danças, os costumes e outras práticas realizadas como uma forma de salvaguardar o patrimônio material
e imaterial do nosso povo,
mas, tão importante quanto, de
se respeitar quem deu origem à
terra onde hoje pisamos.
A Câmara de Varginha tem se

tornado uma importante ferramenta de preservação da tradição oral e dos conhecimentos ancestrais da nossa cidade
e também da região. E como
forma de recuperar e divulgar
tradições, costumes e valores,
o legislativo da nossa cidade
lança um livro muito especial. Para registrar esse trabalho de (re)significação e de

(re)conhecimento identitário
integrado à cultura varginhense, o legislativo produziu
três importantes obras ao longo dessa última gestão, com
especial destaque ao último registro, o livro “Ruas e Avenidas
– Os caminhos da história de
Varginha”, que fecha a coleção
dos 3 livros (História da Câmara, Quem Foi e Ruas e Avenidas).

História da Câmara
Lançado em 2018, este livro
foi elaborado com o intuito
de contribuir para a memória
varginhense. Ele elenca alguns
dos principais fatos históricos
da cidade e do Legislativo local,
em especial dos primeiros anos
após a emancipação política.
Um registro para consultas que
pretende não apenas preservar
a história local mas também
concorrer para o conhecimento

das gerações futuras sobre sua
própria terra.
Quem Foi - A história por
trás dos nomes das escolas
públicas de Varginha
Em 2019, na sequência do História da Câmara, esta obra vem
contar um pouco da biografia
e da trajetória daqueles que dão
nome às escolas públicas de
Varginha, constituindo um reconhecimento a que fazem do
ensino uma missão.

Ruas e Avenidas – Os caminhos da história de Varginha
Este ano, para encerrar a atual legislatura, lançaremos um livro que
conta um pouco da história sobre
os nomes das principais ruas e
avenidas da cidade de Varginha.
Ele é sequência dos livros criados
em 2018 e 2019, formando assim
uma coleção.
Um trabalho como esse, de produção da nossa história, nos ajuda

a resgatar o legado tão importante
dos nossos pensadores, que já há
tanto tempo resistem e insistem
em manterem viva a história do
povo mineiro, em especial o varginhense, formado por tanta gente
e de todas as partes desse país e
também do mundo. A cultura popular da nossa terra, patrimônio
imaterial desse país continental,
abre caminho para o que há de
mais belo e genuíno na história do
povo brasileiro.
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Sessão em Pauta

Proposições destaque dos vereadores da Câmara
Buiú do ônibus (PP)
• Destinou Emenda Impositiva no
valor de R$ 150 mil para a Delegacia
Especializada de Atendimento à Mulher de Varginha;
• Destinou Emenda Impositiva no valor de R$
180 mil para o Hospital Bom Pastor, visando o
cofinanciamento de uma ambulância.

Carlinho da Padaria (PODE)
• Solicitou a implantação de rampa de
acessibilidade e melhorias na Praça João
Pessoa, em frente ao Conservatório Estadual de Música
Maestro Marciliano Braga;
• Pediu a instalação de faixa elevada de pedestres na Rua
Humberto Conde, próximo ao número 671, perto de
uma residência que já foi atingida duas vezes por veículos que passam em alta velocidade.

Carlúcio Mecânico (SD)
• Apresentou mais de uma dezena de
requerimentos cobrando informações
da Copasa sobre diversas questões, principalmente relacionadas ao preço cobrado pelo serviço pr
em Varginha e que, de acordo com o vereador,
não estaria sendo satisfatório;
• Questionou o prefeito se, caso seja constatada insatisfação com mais de 50% da população,
existe a possibilidade de quebra de contrato com
a Copasa.

Delegado Celso (PSDB)
• Conquista de Emendas Impositivas
Municipais e Federal no valor de cerca
de R$ 1,2 milhão;
• Criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e Fundo Municipal de Segurança Pública, que
necessitam de regulamentação do prefeito.

Dr. Alencar Faleiros (PSDB)
• Solicitou à Prefeitura que produzisse um
Projeto de Lei para reduzir o valor do IPTU
dos imóveis de uso comercial que não estiverem em uso
durante a pandemia;
• Apresentou um requerimento questionando se o município tem algum programa para prevenir o sobrepeso e a
obesidade em crianças em adultos.

Dr. Cláudio Abreu (PSL)

• Autor do Projeto de Lei que
obriga as agências bancárias e as
cooperativas de crédito a contratarem vigilância armada para atuar 24
horas por dia, inclusive em finais de semana
e feriados;
• Criou o PL que reconhece a pessoa autista como pessoa deficiente para fins da plena
fruição dos direitos previstos pela legislação
do município de Varginha.

Dr. Guedes (PTB)

Marquinho da Cooperativa (PRB)
• Cobrou da Prefeitura que providencie as escrituras para as moradias
existentes no bairro Jardim Corcetti II (acima da
igreja);
• Sugeriu a criação de uma Horta Comunitária dentro do albergue na zona rural.

Pastor Fausto (PR)

• Questiona se a Prefeitura está cumprindo a Lei nº 11.664/2008, que assegura mamografia para mulheres acima dos 40 anos,
através do SUS - Sistema Único de Saúde;

• Autor do Projeto de Lei que institui e inclui no Calendário Oficial
do município de Varginha o “Dia do Amigo do
Trânsito”;

• Cobrou da Prefeitura informações sobre a realização de mutirões de cirurgia de catarata no município.

• Autor do Projeto de Lei que declara de Utilidade Pública Municipal a “Associação Organização de Promoção ao Esporte – Vôlei do
Futuro”.

Dudu Ottoni (PTB)

Zacarias Piva (PSL)

• Autor do Projeto de Lei que foi transformado na Lei 6.531/2019, que estabelece o programa de Horta Comunitária no município de Varginha;

• Questiona a direção do Hospital
Bom Pastor a respeito da contaminação dos servidores públicos lotados
na instituição e se estaria sendo feita testagem rápida da covid-19;

• Autor do Projeto de Lei que foi transformado na
Lei n° 6.718/2020, que obriga a empresa concessionária a promover o alinhamento e a retirada de
fios em desuso nos postes localizados no município
de Varginha.

Joãozinho Enfermeiro (PSC)

• Questionou a empresa de transporte coletivo
urbano sobre a redução do número de veículos
rodando na cidade e se havia fiscalização por parte
do Executivo durante os meses de pandemia.

Zilda Silva (PP)

• Cobrou do Executivo justificativas pertinentes para continuar o mesmo sistema
de cobrança do IPTU, não promovendo
o congelamento dos valores do referido imposto;

• Solicitou à Prefeitura que elabore
um Projeto de Lei concedendo isenção de pagamento do IPTU a pacientes em tratamento de câncer;

• Pediu para que a Prefeitura reformasse os prédios das
Unidades Básicas de Saúde do Sion, Barcelona, Canaã
e continuasse a reforma do Santana e do Damasco.

• Cobrou que a Prefeitura conclua a pavimentação
asfáltica em toda a extensão da Rua Professora
Elisa Fonseca, na Vila Floresta.

Leonardo Ciacci (PP)
• Solicitou apoio das autoridades estaduais e federais para a implantação de uma
Faculdade de Medicina no município de Varginha;
• Atuou para melhorias no Aeroporto de Varginha,
como a implantação dos serviços de abastecimento de
água e coleta de esgoto e, também, batalhou para a
transformação do Aeroporto Regional em Aeroporto
de Cargas.

Reginaldo Tristão (PSB)
• Requer informações sobre a possibilidade de se unir esforços para a
construção de uma escola estadual para atender aos
bairros da Vargem, Cidade Nova, São Sebastião, Sagrado Coração, Imperial, Jardim das Figueiras, Jardim das Oliveiras, dos Carvalhos e bairros vizinhos;
• Questiona município, estado e Federal sobre
como a Administração Municipal tem trabalhado
para trazer investimentos habitacionais e atender
a população com renda mensal de até 2 salários
e meio.
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Por dentro do legislativo

Quatro anos de muito trabalho do legislativo
Num balanço positivo, foram centenas de requerimentos e leis
Desde 2017, quando a atual legislatura deu início aos trabalhos na
Câmara Municipal de Varginha,
muito trabalho foi feito. Foram
criados centenas de indicações
e projetos de lei (tanto do Executivo como do Legislativo) e
dezenas de outras ações que se

aproximaram da população e
tornaram possível uma maior
participação da sociedade civil.
Um balanço muito positivo para
quatro anos inteiramente dedicados à evolução e ao crescimento
da nossa cidade.
Conheça alguns números:

2017

+ Repasses realizados desde 2017
Confira como os valores devolvidos,
a cada ano, beneficiaram as instituições da cidade: Hospital Regional,
Hospital Bom Pastor, Centro de
Oncologia (compra de equipamento
para aparelho de radioterapia), compra de medicamentos, montagem

Resultados de ações
desde 2017
638 indicações
176 requerimentos
Projetos de Lei: 108 (Executivo)
Projetos de Lei: 91 (Legislativo)

do Hospital de Campanha na pandemia do novo coronavírus:

2017
2018
2019
2020

- R$
- R$
- R$
-+de R$

3.500.000,00
3.465.000,00
3.139.967,14
3.300.000,00

2018

Resultados de ações
desde 2018
561 indicações
207 requerimentos
Projetos de Lei: 59 (Executivo)
Projetos de Lei: 121 (Legislativo)

2019

Resultados de ações
desde 2019
593 indicações
227 requerimentos
Projetos de Lei: 107 (Executivo)
Projetos de Lei: 87 (Legislativo)

2020

Resultados de ações
desde 2020
403 indicações
163 requerimentos
Projetos de Lei: 56 (Executivo)
Projetos de Lei: 82 (Legislativo)
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A Câmara no enfrentamento da pandemia da covid-19
Como o legislativo somou esforços em todas as frentes para frear a contaminação da população

Desde março de 2020, o mundo vem enfrentando um de seus
maiores desafios sanitários, sociais e econômicos: a pandemia de covid-19. Cada país, um
contexto, e cada município um
trabalho singular.
Embora cada região e cada
município tenha as suas particularidades e dificuldades para
conter o avanço de um vírus letal e de tão rápida disseminação
como o novo coronavírus, tem
havido um esforço humanitário
para salvar vidas.
A saúde nunca deixou de ser
pauta nas sessões da Câmara e,
através do seu papel de fiscalizar, indicar, requerer e questionar o Executivo, buscou aperfeiçoar esta área fundamental
para o bem-estar da população
varginhense, colocando o tema
sempre em pauta nas sessões.
Este ano, em virtude da pandemia, a importância de legislar a
favor da saúde ficou ainda mais
evidente. Para proteger a sua
população e conter a disseminação da covid-19, a Câmara de
Varginha tem atuado em conjunto com o Poder Executivo,
tendo como uma de suas principais ações a devolução de

crédito orçamentário de R$ 1
milhão da Câmara à Prefeitura,
ainda em abril deste ano, que
foi utilizado na instalação de
um Hospital de Campanha no
campus da Unifal.
A estrutura foi totalmente vol-

tada para atender pacientes com
sintomas do novo coronavírus
– uma forma de evitar riscos de
transmissão da Covid-19, já que
pacientes que apresentarem sintomas de outras doenças serão
encaminhados para a unidade

instalada na universidade.
Assim, desde o início da pandemia, o legislativo vem somando
esforços em todas as frentes, sobretudo na área da saúde, para
frear a contaminação da população. A Casa do Povo sempre
entendeu que o bem-estar de todos deve ser garantido em toda e
qualquer circunstância, sobretudo
num momento de calamidade pública como este.
Ao longo desses últimos meses
tão difíceis, buscou orientar o
varginhense, por meio de seus
veículos de comunicação, como
o site e as redes sociais, sobre a
importância de se praticar as medidas que visam conter um vírus
tão letal quanto a covid-19.
Saúde sempre foi assunto sério
para a Câmara, mas 2020 ficará
marcada como a gestão que trabalhou intensa e diuturnamente para
salvar a vida da população varginhense, aprovando leis e direcionando parte do orçamento.
Foram cerca de 300 proposições
e mais de uma dezena de Projetos de Lei analisados, relacionados à saúde.

Lei que faz a diferença

Lei do Chacreamento é aprovada pelo legislativo
Saiba como a cidade vai regularizar as propriedades rurais
Um dos principais, mas também
basilares, instrumentos normativos e orientadores da política
de desenvolvimento de todo e
qualquer município é o Plano
Diretor. Por meio dele, é possível planejar o desenvolvimento
municipal sob os aspectos mais
importantes da cidade, tais
como ambiental, físico, socioeconômico e administrativo.
Parte integrante do sistema de
planejamento e de gestão do município, abrange toda a cidade e
compreende instrumentos normativos, financeiros, institucio-

nais e executivos. Em Varginha,
o processo de planejamento da
cidade também passa pela Lei do
Chacreamento. O nome pode
parecer inusitado, mas ajuda a
cidade a melhor redistribuir o
parcelamento do solo rural.
Isso significa dizer que, com
base no Plano Diretor, o legislativo municipal dispõe sobre a
regularização dos parcelamentos irregulares inseridos nas
Zonas Urbanas Especiais de
Chacreamento (ZUEC) no município e dá outras providências
como forma de identificar e

organizar os espaços, no solo
de expansão urbana, o que faz
parte da área rural de Varginha.
Em outubro desse ano, a Câmara Municipal de Varginha
aprovou o Projeto de Lei n.
6579/2020 que determina a
regularização fundiária nos
moldes discriminados nesta
lei, bem como nas diretrizes
da lei federal.
Com a aprovação da Lei do
Chacreamento 6579/2020, os
proprietários rurais são obrigados, entre outras ações, atualizar a matrícula do imóvel com

data de expedição inferior a 30
dias; e o levantamento e indicação dos cursos d´agua, nascentes, áreas de Preservação
Permanente e demais elementos físicos naturais e artificiais
existentes na área.
A lei, que entrou em vigor logo
após a sua publicação, em outubro, está disponível no site da
Prefeitura Municipal com todos
os seus dispositivos e artigos.
Saiba como o Chacreamento
vai ajudar o Plano Diretor a organizar a cidade no caminho do
desenvolvimento.
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A Câmara Faz

Educação política da infância à terceira idade
Conheça os projetos que aproximam o Legislativo da população varginhense
Para aproximar a população
do cotidiano do Legislativo, a
Câmara Municipal de Varginha
tem diversos projetos de educação política que fomentam
o pensamento crítico e estimulam a participação nos processos decisórios que envolvem a
cidade. Conheça alguns deles:

CAMARA
^

SOCIAL
O projeto Câmara nas
Escolas tem como meta
despertar a consciência política dos alunos
das redes municipal e
estadual por meio de
visitas às escolas. Além
de explicarem como é o
trabalho do Legislativo
aos estudantes, os vereadores também distribuem
publicações que falam
a língua dos alunos. Em
2017 e 2018, cerca de 500
crianças receberam um kit
com cartilhas educativas
abordando temas como
bullying, alimentação saudável, educação política,
entre outros. Em 2019, foi
a vez dos adolescentes receberem a revista “Jovem
Câmara”, uma publicação
100% voltada aos estudantes do Ensino Médio.

Valorizar e manter o diálogo com as empresas
que geram empregos na
cidade também é prioridade para a Câmara.
Por isso, os vereadores
visitam empresas varginhenses no intuito de conhecer as demandas dos
trabalhadores e proprietários. Uma oportunidade para que se proponham leis que beneficiem
diretamente quem ajuda
o município a crescer.
Desde que foi implantado, empresas como a
Fermavi e o Centro de
Distribuição da Eudora,
do Grupo Boticário já
abriram as portas para os
vereadores.

O projeto Câmara Social
nasceu com o objetivo de
conhecer as reais necessidades das entidades sociais de Varginha, direcionando melhor os recursos
do Legislativo. Em 2019,
as seguintes instituições
foram visitadas: Recanto
da Criança Feliz, em março; Fundação Varginhense de Apoio aos Excepcionais (Fuvae), em abril;
Projeto Bem-te-Vi, em
julho; Centro Cultural da
Juventude, em setembro
e Associação Voluntariado Vida Viva, em outubro. Já em 2020, o Hospital Regional recebeu a
única visita do projeto, no
início de março, antes da
pandemia, que obrigou a
suspensão da realização
desses encontros.

Continuar aprendendo
e compartilhando o que
se sabe é uma boa receita para uma vida longa,
não é? E quem participa do Programa Câmara Sênior tem certeza
disso. O projeto reúne
pessoas com mais de
60 anos em oficinas
temáticas, abrindo espaço para se discutir
temas variados como
o Estatuto do Idoso,
Sexualidade na Terceira Idade, Bullying ao
Idoso, Saúde do Idoso, Crimes e Fraudes,
Políticas Públicas para
os Idosos, Economia
Doméstica para Idosos, entre outros.

A Escola do Legislativo
dá uma aula de educação
política, já tendo formado mais de três mil pessoas. Nos últimos anos,
dois projetos da Escola
foram escolhidos pelo
Parlamento Jovem Brasileiro, concurso nacional
da Câmara dos Deputados. Além disso, integrantes do Projeto Nasce um
Cidadão participaram do
Câmara Mirim, em Brasília. E tem mais: em 2018,
a instituição recebeu um
prêmio da Associação
Brasileira das Escolas do
Legislativo e de Contas e,
para finalizar, também é
bicampeã na Gincana Regional do Saber.

