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PARLAMENTO MULHER

Novo projeto da Escola do Legislativo incentiva a participação
feminina em diferentes esferas da sociedade

Sessão em
Pauta

Papel do
vereador

Câmara contra
a Covid-19

Emendas
Impositivas

Conheça as últimas
proposições dos
vereadores

Saiba detalhes
de como deve
ser o trabalho do
Legislativo

Confira os protocolos
adotados nas dependências
do Legislativo

Vereadores
destinaram mais de
R$9 milhões em
2019 e 2020
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Lei que faz a diferença

Editorial

Lei permite Prefeitura
multar quem recusar o
uso de máscara

Projeto de Lei enviado pela Prefeitura foi aprovado em janeiro deste ano e contou com duas emendas dos vereadores

Nova Legislatura, novas ideias.
É assim que a Câmara de Varginha dá início a mais um ciclo
de quatro anos que começa
agora, em 2021. E o primeiro
projeto instituído pelo novo
grupo de vereadores é o Parlamento Mulher, que fará parte
da Escola do Legislativo. Na
matéria de capa, contamos um
pouco mais sobre o objetivo
do projeto e o evento solene
que reuniu mulheres de diversos setores da sociedade.
Na editoria “Ação Cidadã”,
você vai conferir detalhes
das emendas impositivas
destinadas pelos vereadores
nos anos de 2019 e 2020, um
montante que soma mais de
R$ 9 milhões destinados às
áreas de saúde, segurança, esporte, cultura, turismo e assistência social.
Essa edição também apresenta
o Projeto de Lei, de autoria do
Poder Executivo, que institui
multa para quem se recusar a

utilizar máscaras em locais públicos, uma importante medida de combate ao coronavírus.
E por falar em Covid-19, a editoria “A Câmara Faz” mostra
quais são os cuidados práticos
adotados no cotidiano do prédio da Casa de Leis. A redução
de sessões solenes, o uso obrigatório de máscara e a divisão
com acrílico entre as mesas do
plenário são alguns dos protocolos implementados.
Em “Por Dentro do Legislativo” você vai aprender, de
forma didática, quais são as
reais funções de um vereador e entender a diferença
entre as atribuições da Câmara e da Prefeitura.
A edição falará, ainda, um
pouco mais sobre o último livro lançado pelo Legislativo, o
“Ruas e Avenidas – Os caminhos da história de Varginha”,
uma publicação que preserva a
memória imaterial da cidade.
Boa leitura!

Para garantir maior adesão ao
uso de máscara e com o objetivo de preservar a saúde de toda
a população de Varginha, a Câmara Municipal aprovou no dia
13 janeiro de 2021 o Projeto de
Lei nº 04 de 2020, de autoria do
Poder Executivo, que trata da
incidência de multa administrativa para quem descumprir o uso
obrigatório de máscaras em locais púbicos.
O Projeto de Lei enviado pela
Prefeitura foi discutido numa
sessão extraordinária. Na ocasião, os vereadores apresentaram
duas emendas ao projeto, uma
que determina que o Executivo
irá estipular o valor da multa, e
outra que estabelece que o Município poderá disponibilizar
máscara gratuitamente ao cidadão que não estiver utilizando no
momento da infração.

A importância da máscara
Dezenas de estudos nacionais e
internacionais já comprovaram
que o uso de máscara pode sim
reduzir o risco de contágio do
novo coronavírus. No entanto,
parte da população ainda possui
certa resistência quando o assunto é esse, ainda que seja uma medida simples e acessível a todos.
Após um ano, a Covid-19 continua fazendo milhares de vítimas
no Brasil. O mês de março de
2021 foi, até aqui, o pior mês da
pandemia no país, registrando
colapso nos hospitais de quase
todos os estados. Neste momento, além da esperança da vacinação em massa, os únicos recursos que a população tem em
mãos, de fato, é a máscara e o álcool em gel, ambos recomendados pela Organização Mundial
da Saúde – OMS.
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Matéria de capa

Parlamento Mulher é lançado na Câmara
de Varginha

Projeto agora faz parte da Escola do Legislativo e tem como um dos objetivos o incentivo à participação
feminina nas políticas municipais

Durante o evento, as convidadas trocaram experiencias e falaram sobre a importância do espaço da mulher nas discussões da sociedade.

Em 9 de março, após o Dia
Internacional da Mulher, a Câmara de Varginha lançou o projeto Parlamento Mulher em um
evento solene, realizado com
todos os protocolos sanitários
contra a Covid-19. A ocasião
contou com a presença de representantes das mais diversas
esferas da comunidade.
O tema da mesa-redonda foi
“Mulheres: que espaço ocupamos?”. Para a discussão, foram
convidadas Andréa Ribeiro
de Abrantes Moreira – Presidente da Associação Garra,
Erika Tobias – Bacharel em
Direito e membro do Conselho Municipal de Promoção à
Igualdade Racial em Varginha,
Dra. Geny Azevedo – Delegada Responsável pela Delegacia
Especializada em Atendimento à Mulher, Dra. Izabel Braga – Presidente da Comissão
Estadual da Mulher Advogada
da OAB de Minas Gerais, Ke-

ila Guimarães - Idealizadora e
Fundadora do Espaço Conviver e Rosilhane Faria – Publicitária e diretora da Revista Bem
Viver Mulher.
Mesmo com os avanços conquistados nas últimas décadas,
a mulher ainda tem pouco espaço de poder na sociedade.
De acordo com uma pesquisa
divulgada pelo Departamento
Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos –
Dieese, mulheres ganham, em
média, 22% menos do que os
homens. Mesmo quando ocupam o mesmo cargo, a diferença salarial é de 29% a menos
para mulheres em posições de
diretoria e gerência.
Dos 81 senadores eleitos em
2018 no Brasil, apenas 12 são
mulheres. Na Câmara Federal,
as mulheres ocupam somente
77 das 513 cadeiras. Em Varginha, dos 15 vereadores eleitos
em 2020, Zilda Silva, a atual

presidente da Câmara, foi a única mulher.
“As mulheres precisam ser ouvidas, respeitadas e esse é o
nosso objetivo ao lançar o Projeto Parlamento Mulher. Vamos
abrir o Legislativo para essa discussão, esse tema que é tão delicado e importante para que as
mulheres da nossa cidade possam ocupar os espaços de poder, tanto na política como em
outras áreas da sociedade”, afirmou durante o evento a presidente da Câmara de Varginha,
vereadora Zilda Silva.
O projeto
O Parlamento Mulher faz parte da Escola do Legislativo
Professor Mário Vani Bemfica
e tem caráter suprapartidário,
podendo contar com a participação de todos os vereadores.
Com a realização do “Parlamento Mulher”, as mulheres
poderão contribuir para o de-

bate democrático e fortalecer
o processo legislativo, por
meio de sugestões e críticas
que poderão vir a ser minutas
de projetos de leis.
Além disso, é importante destacar que, com a rotina estabelecida por intermédio de
discussões dos direitos das
mulheres, o projeto fomentará o engajamento feminino
e possibilitará a presença de
grande diversidade cultural,
social, econômica, podendo
ainda culminar numa maior
participação feminina no parlamento municipal.
Entre os objetivos do Parlamento Mulher estão a discussão do protagonismo das
mulheres na política municipal, a promoção da igualdade entre homens e mulheres
nos espaços institucionais
e a promoção de ações que
visam o combate à violência
contra a mulher.
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Sessão em Pauta

Proposições
Apoliano do Projeto Dom (PP)
• Questiona o Município sobre o
agendamento e consultas nas Unidades Básicas de Saúde e no Programa Saúde da Família: Por que as chamadas telefônicas não estão
sendo atendidas? Por que não há resposta para os
resultados de exame e retorno médico?
• Pede a construção de uma pista de caminhada no
Park Rinaldo, na Av. Dr. João Eugênio do Prado,
semelhante ao calçamento às margens do ribeirão
no Santa Maria.

Carlinho da Padaria (PODEMOS)
• Solicita a instalação de iluminação
pública no final da avenida Celina
Ferreira Ottoni e em toda extensão da avenida
Projetada Quatro, no quarteirão da empresa Proluminas Lubrificantes.
• E a construção de um canteiro no entroncamento
da avenida Dom Othon Motta com a rua Vereador
Firmino Vinhas, no bairro Santana, para evitar manobras perigosas e, consequentemente, acidentes.

Dr. Guedes (PTB)
• Questiona os órgãos competentes
sobre a possibilidade de se construir
uma passarela para a travessia de pedestres sobre a
Avenida Princesa do Sul, na área entre o Automóvel
Clube de Varginha e a Superintendência Regional
da Fazenda?
• Solicitou que o Município de Varginha retorne
com as cirurgias de laqueadura e vasectomia pelo
Sistema Único de Saúde – SUS.

Joãozinho Enfermeiro (PSC)
• Solicita que a Prefeitura elabore um
Projeto de Lei referente ao Parque Florestal São Francisco de Assis, que venha a abranger a
prevenção de incêndios, investimentos para a proteção
ambiental, bem como sua utilização turística e cultural.
• Solicita aos governos Municipal e Estadual que
empenhem os esforços necessários para a implantação de uma ala para o atendimento exclusivo das
mulheres no Hospital Bom Pastor.

Reginaldo Tristão (PSB)
• Apresentou requerimento solicitando informações à Copasa referentes à
tarifa de esgoto. Entre os questionamentos estão:
Qual é o fundamento legal e contratual para a incidência da tarifa de esgoto cobrada pela Copasa?
Há critérios de reajustes desta tarifa? Caso afirmativo, esclarecer as razões dos dois últimos reajustes. Como a Prefeitura pode atuar para auxiliar a
população, que vem mostrando contas oscilando
muito em valores?

Bebeto do Posto (PSL)
• Solicita a construção de uma escola que possa atender aos moradores dos bairros Parque
Mariela, Jardim Bouganville, Residencial Belo Horizonte,
Parque das Américas e Residencial Vale das Palmeiras.
• Questiona quais especialidades médicas estão sendo disponíveis para atendimento da população e quais delas são
atendidas por médicos da Prefeitura e não por convênio.
Ainda quer saber se existe previsão para ampliar essas consultas especializadas direto pela Prefeitura.

Cristovão (PODEMOS)
• Requer da Prefeitura e da Copasa
informações sobre os aditivos realizados no contrato entre a Prefeitura e a concessionária. Também quer saber qual patrimônio o
Município transferiu para a Copasa, entre outros dados.
• Quer que a Cemig responda o motivo da
ocorrência de picos de energia no bairro São
Miguel Arcanjo.

Dr. Lucas (PSDB)

Cabo Valério (CIDADANIA)
• Solicita a instalação de placas com
nomes de ruas nos bairros Residencial Rio Verde e Minas Gerais.
• Pede a limpeza e capina em toda a extensão da
Avenida Rio São Francisco, no bairro Imaculada.

Dandan (PODEMOS)
• Questiona sobre o convênio firmado
com o Boa Esporte. Entre as indagações,
quer saber quem é responsável pela manutenção dos
campos que o Boa utiliza, se há servidores do Município cedidos para trabalharem no clube e se além dos
valores concedidos, o Município custeia mais alguma
coisa para o Boa Esporte.
• Solicita o recapeamento em toda extensão da Av. Zoroastro Franco de Carvalho, no Santa Maria, e limpeza e
aprofundamento do Ribeirão Santana, adjacente à rua.

Dudu Ottoni (PTB)

• Pediu que as secretárias, assistentes
e colaboradores que atuam na área de
manutenção/limpeza/vigilância nos consultórios
e clínicas médicas sejam incluídos no grupo de
prioridades da vacinação contra Covid-19.

• Solicitou à Deputada Federal Greyce
Elias que ajude na viabilização de recursos financeiros, por meio de emenda parlamentar, para
aquisição de um Acelerador Linear Halcyon para o
Centro de Oncologia do Hospital Bom Pastor.

• Apresentou o Projeto de Lei que declara de Utilidade Pública Municipal o Espaço Conviver – Centro de Atendimento Multidisciplinar para Crianças
com Necessidades Especiais.

• Também solicita à Deputada Greyce que ajude a
viabilizar recursos para a execução da obra de duplicação da Rodovia MG-167, no trecho Três Pontas/
entrada CMG-491/Varginha (Avenida Contorno),
com implantação de trincheiras e passarelas.

Marquinho da Cooperativa
(REPUBLICANOS)

Professor Rodrigo Naves (PSB)

• Solicita a relação completa de todos os cargos comissionados da Prefeitura, referência de remuneração,
suas funções, carga horária a ser cumprida etc.
• Requer informações sobre os sindicatos Sindserva,
Sinprev e sobre a Caixa de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos da Prefeitura de Varginha, das Fundações,
Autarquias e Câmara Municipal – Casserv.

Thulyo Paiva (AVANTE)
• Solicita a normalização e reorganização
das estratégias para dar continuidade aos
procedimentos cirúrgicos eletivos que foram suspensos
devido à pandemia da Covid-19.
• Requer informações sobre os repasses vindos do Programa Nacional de Alimentação Escolas – Pnae. Quer saber
qual o repasse mensal que o Município recebe para garantir
a merenda escolar durante a pandemia, quantos kits de alimentação escolar já foram entregues, qual a periodicidade
da entrega dos kits, entre outros questionamentos.

• Autor do Projeto de Lei que obriga a
colocação de mobiliário e equipamento
inclusivo nos parques, playgrounds e nas academias
ao ar livre, para utilização das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
• Solicitou a implantação de bueiros inteligentes,
que são bueiros com cestos coletores de lixo, nas
ruas e avenidas municipais, bem como nas rodovias
estaduais interligadas que atravessam Varginha e estão sob a jurisdição do DER/MG.

Zilda Silva (PSDB)
Solicitou que o Município destine recursos financeiros, por meio de subvenção social ao Espaço Conviver, que atende crianças,
adolescentes e adultos com sofrimento psíquico severo e persistente.
Questiona sobre a fiscalização da Lei 6718/2020, que
dispõe sobre o alinhamento e retirada dos fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica. Quer saber como está sendo feita essa fiscalização
e quem autoriza e coordena esta instalação de fios?
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Por dentro do Legislativo

Você sabe quais são as funções de um
vereador?
Legislativo e Executivo são independentes e possuem deveres que se complementam
A maior parte das pessoas
sabe que o vereador é o responsável pela apresentação
de projetos de leis municipais,
mas a função do Legislativo
não se resume a isso. Monitorar as ações da Prefeitura, nomear logradouros e trabalhar
no planejamento de um plano

diretor são outras atribuições
que vamos explicar adiante.
O vereador é um agente político que ocupa um cargo
que corresponde ao Poder
Legislativo local, ou seja, é
um representante da população de uma cidade. Não é
à toa que chamamos a Câ-

mara Municipal de “Casa do
Povo”, pois é lá em que o
cidadão tem voz para opinar
e participar das políticas e
projetos de lei implementados a nível municipal.
Sendo assim, as duas principais funções do vereador é
legislar e monitorar o Exe-

cutivo. Legislar quer dizer
apresentar, aprovar ou rejeitar
projetos de lei, elaborar decretos legislativos, indicações,
resoluções, pareceres e requerimentos. Tudo isso pode
acontecer por meio de sessões
ordinárias ou extraordinárias.

6
Memória

Livro lançado pela Câmara no final de 2020 resgata importantes
memórias da nossa cidade
“Ruas e avenidas – Os caminhos da história de Varginha” apresenta curiosidades por trás dos nomes e dos locais de
diferentes regiões do município
Quem nunca esteve andando
pelas ruas da cidade e não sentiu curiosidade em saber quem
foi a pessoa que está por trás
do nome de uma determinada
placa? Algumas ruas de Varginha homenageiam personalidades muito conhecidas,
como Tiradentes. Outras vias
apresentam nomes menos populares nos dias de hoje, mas
que fizeram parte da construção da cidade.
O livro “Ruas e avenidas – Os
caminhos da história de Varginha”, lançado pela Câmara no
final do ano passado, apresenta 30 narrativas sobre locais e
pessoas que entraram definitivamente para a história de Varginha, imortalizadas pelo nosso
patrimônio material e imaterial.

O livro conta a história das
seguintes ruas e avenidas:
Almirante Barroso, Celina
Ferreira Ottoni, Cornélia de
Carvalho Dominguito, Dom
Othon Motta, Dr. José Justiniano dos Reis, Dr. Módena,
Expedicionários, Francisco
Navarra, Imigrantes, Manoel
Vida, Marlene Pieve Miranda, Rio Branco, Rogassiano
Francisco Coelho, São José,
Antônio Bregalda, Aristides
Paiva, Delfim Moreira, Dr.
José Bíscaro, Dr. Wenceslau
Braz, Humberto Pizzo, Irmão Mario Edras, Ântonio
Carlos, Professora Helena
Reis, Professora Reina Esper,
Rio de Janeiro, Salum Assad
David, Santa Cruz, Dr. José
Marcos e Tiradentes.

Coleção
O livro “Ruas e Avenidas – Os
caminhos da história de Varginha” faz parte de uma coleção de três publicações da
Câmara. Os outros dois são
o “História da Câmara”, lançado em 2018, e “Quem Foi
- A história por trás dos nomes das escolas públicas de
Varginha”, lançado em 2019.
Todos estão disponíveis em
arquivos no formato PDF,
que podem ser baixados no
site da Câmara – camaravarginha.mg.gov.br.
A Câmara de Varginha lançará mais um título em 2021. O
novo livro vai abordar a vida
de importantes mulheres que
contribuíram com o desenvolvimento da nossa cidade.
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A Câmara faz

Medidas de combate ao coronavírus fazem parte do novo cotidiano
da Câmara

Protocolos são adotados para preservar a saúde de todos os frequentadores da Casa
Infelizmente, a pandemia causada pelo coronavírus não ficou
em 2020 e continua fazendo vítimas em 2021. Neste momento
de crise, em que o número de
casos confirmados e internações
sofrem um salto considerável, as
medidas sanitárias de combate à
Covid-19 tornam-se ainda mais
indispensáveis.
Desde o início da pandemia a
Câmara de Varginha adotou
uma postura de respeito à ciência e implantou protocolos para
proteger a saúde de todos os
funcionários da Casa de Leis e
a dos cidadãos que a frequenta.
Confira na arte as principais medidas implementadas.

PROTOCOLOS SANITÁRIOS DA CÂMARA
•

•
•
•
•

Trabalho presencial com
revezamento de turno
entre os funcionários, evitando aglomeração nos
ambientes internos
Incentivo ao home office
Medição de temperatura
de todas as pessoas que
entram na Câmara
Disponibilização de álcool em gel em todos os
ambientes da Casa
Obrigatoriedade do uso
de máscaras

•
•
•
•

•
•

Limitação de eventos
solenes
Separação com acrílico entre as mesas do plenário
Não compartilhamento
de microfones
Priorização dos atendimentos de forma eletrônica, por telefone e
e-mail
Realização de audiências
públicas de forma online
Aulas da Escola do Legislativo de forma online
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Ação cidadã

Vereadores destinaram mais de R$ 9 milhões em
emendas impositivas nos anos de 2019 e 2020
Valores foram indicados para as áreas da saúde, segurança, esporte, social, cultural e turismo

Os vereadores da Câmara de
Varginha repassaram, nos
anos de 2019 e 2020, cerca
de R$9,5 milhões para diversas instituições do município.
Nesse período, o maior montante foi enviado à saúde: cerca de R$6,9 milhões, tendo
sua maior parte utilizada para
manutenção em hospitais e na
UPA, além de investimentos
no Programa Saúde da Família, no Hospital Regional e na
infraestrutura do setor de saúde bucal.
Os vereadores destinaram cerca de R$539 mil à segurança
municipal, fornecendo suporte
à Polícia Federal, Polícia Civil,

Polícia Militar e Bombeiros. As
verbas também ajudaram a Associação de Segurança e contribuíram na aquisição de equipamentos de segurança para
entidades, como a Fundação
Varginhense de Assistência
aos Excepcionais – Fuvae, o
projeto Bem-te-vi e a Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Sul de Minas
– Aprosep.
O setor de esporte recebeu,
no mesmo período, cerca de
R$907 mil. O montante foi
destinado a diferentes instituições e projetos esportivos
de Varginha, como as associações Clube dos 30, Santa

Resposta: álcool em gel, máscara, distanciamento.

Procure no quadro palavras e termos relacionados aos cuidados básicos e a outras medidas
que a nossa sociedade deve adotar para enfrentar a pandemia da Covid-19.

Cruz, Varginhense de Esporte, Bem querer, Canaã, Vila
Flamengo e Vôlei do Futuro.
As verbas também auxiliaram
os projetos Pé de Vento, Lutar
e Vencer, além do Grêmio Recreativo Gresis, Esporte Clube Recreativo, Motor Clube
Sul Mineiro, entre outros.
Já as áreas de assistência social, cultura e turismo receberam, juntas, cerca de R$1,1
milhão nos anos de 2019 e
2020. A verba foi indicada
para ajudar diferentes organizações, como Fundação Alegria, Associação Janet, Espaço Cultural Dom, Associação
dos Aposentados e Círculo

Orquidófilo. O montante
também colaborou com o
Material Escolar Criança Feliz, Centro Cultural, Projeto
Bateria 10, entre outros.
2019
Saúde - R$ 3.421.838,63
Segurança - R$ 82.937
Esporte - R$ 440.605,92
Social, Cultural e Turismo R$ 951.315,0
2020
Saúde - R$ 3.486.889,77
Segurança - R$ 456.828
Esporte - R$ 466.987,66
Social, Cultural e Turismo R$ 220.176

