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Escola do Legislativo lança o projeto

“Falando sobre...”
Nas redes sociais, vídeos trazem assuntos que estão em
pauta no Legislativo e na sociedade
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Jogos da Câmara

Teste seu conhecimento
Editorial

O mês de maio trouxe um
calendário intenso para a
Câmara de Varginha. Mesmo com atividades remotas, o legislativo lançou uma
programação diversificada,
convidando o varginhense
a participar de conferências
e encontros, num processo
de ampliação da participação popular nas decisões da
nossa cidade.
Para assinalar o Dia do Trabalhador, a Câmara abriu
um rico debate sobre a representatividade feminina,
com um encontro que reuniu nomes e mulheres importantes no legislativo da
cidade, o “Mulheres Trabalhadoras: os desafios da atualidade”. O evento faz parte
do Projeto Parlamento Mulher da Escola do Legislativo de Varginha.
Ainda sobre representatividade, na editoria “Por dentro do Legislativo” traçamos
um panorama da sub-repre-

sentação feminina no quadro
político brasileiro e de como
a pouca participação afeta a
evolução do processo democrático na sociedade. Nessa
edição, você também confere dois projetos de lei recentemente aprovados pela
Câmara de Varginha e que
vão surtir impacto positivo à
população: o Refis 2021, um
programa de regularização
fiscal que permite quitar dívidas com a Prefeitura, e o PL
do Executivo que autoriza a
subvenção de R$ 1 milhão
para a criação de leitos de
UTI no Hospital Regional do
Sul de Minas.
E para não deixar passar despercebido, a edição falará, ainda, um pouco mais sobre um
dos eventos mais midiáticos
da nossa cidade e do Sul de
Minas: há 25 anos, Varginha
ganhava os holofotes por conta de uma visita extraterrestre.
Convidamos você para essa e
outras leituras!

a) Qual o nome do projeto da nossa casa legislativa
que incentiva a representatividade das mulheres na
política?

b) Há quantos anos o ET de Varginha visitou a nossa
cidade?

c) O Plano Diretor é uma lei municipal elaborada

pelo poder ___________ e aprovada pelo poder ________.

d) O Plano Diretor é parte integrante do processo
contínuo de planejamento urbano construído com
a participação da coletividade e engloba todo o
território?

e) A Lei Orgânica é promulgada por qual órgão?

Respostas
a. Parlamento Mulher
b. 25 anos.
c. Executivo / Legislativo.
d. Urbano
e. Câmara Municipal.
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Matéria de Capa

Escola do Legislativo lança projeto “Falando sobre...”
Mais uma ferramenta de comunicação da Câmara de Varginha que vem para ampliar o debate, nas redes
sociais, de temas da atualidade.

Para se ter voz e participação
ativa nas decisões do nosso
município, é preciso acompanhar o debate das pautas na
Casa do Povo. Pensando em
ampliar a veiculação de algumas
das decisões mais relevantes da
Câmara Municipal de Varginha,
a Escola do Legislativo lançou,
no último mês de maio, o seu
mais novo projeto: “Falando
sobre...”.
Essa última novidade da Câmara está disponível nas nossas redes sociais, e os vídeos,
com duração de até 20 minu-

tos, trazem assuntos que estão
em pauta tanto no Legislativo
como na sociedade.
Para o diretor da Escola do
Legislativo, Gleison Marques,
o projeto “Falando Sobre...”
representa mais uma ferramenta de comunicação da Câmara
com a população varginhense:
“Ao tratarmos de temas sociais, políticos e econômicos
importantes para a sociedade,
criamos caminhos de debate
e ampliamos a participação da
população em decisões que fazem parte da vida cotidiana de

todos”, explica Marques.
O vídeo de lançamento foi postado no dia 18 de maio, e, desde
então, a repercussão tem sido
gratificante. O primeiro programa conversou com a psicóloga
Lívia Martins Sarto sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho.
Desde o lançamento, a página
do “Falando sobre...” já registra
23,2 mil seguidores. Os convidados, especialistas renomados em
suas áreas de atuação, debateram
sobre “Os desafios das mulheres
no mercado de trabalho”, “Em-

preendedorismo
Feminino”,
“Queimadas e Preservação do
Meio Ambiente”, “Transtorno
do Espectro Autista - Autismo”,
“PROHORTA – Programa
de Hortas Comunitárias”, “Covid-19 em Varginha” e “Educação na Pandemia/ Alfabetiza
Mais”.
Para não perder o seu, fique ligado na página do Facebook da
Câmara: toda terça-feira, às 10h.
Siga, compartilhe, acompanhe
o nosso bate-papo e prestigie o
mais novo projeto da Escola do
Legislativo.
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A Câmara faz

Evento reúne mulheres para discutir desafios enfrentados
por elas em diferentes esferas da sociedade
Tema ganhou destaque no Legislativo e assinalou o Dia do Trabalhador
Maio foi um mês importante e de grandes conquistas na
Casa do Povo varginhense.
Uma delas foi o evento que
discutiu os desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho.
Com o tema “Mulheres Trabalhadoras: os desafios da atualidade”, o evento, que faz parte
do Projeto Parlamento Mulher
da Escola do Legislativo de
Varginha, reuniu nomes e mulheres importantes da cidade,
como a presidente da Câmara
e vereadora Zilda Silva, a bacharel em Direito Erika Tobias, a psicopedagoga Nidia
Mirian Rocha Felix, a pedagoga Márcia Francelino, a bacharel em administração Rosalina
Vale da Silva Reis, e a técnica
de enfermagem Beatriz Souza
Terra.
Na abertura, a presidente Zilda Silva destacou a importân-

cia do encontro como forma
de incentivar outras mulheres.
“Ouvir o relato de todas essas
profissionais, é uma forma que
temos de encorajar outras mulheres, principalmente neste
momento de pandemia onde
nós temos inúmeras dificuldades de colocação e recolocação
das mulheres no mercado de
trabalho”, explica.
O encontro contou ainda com
a presença do deputado estadual Professor Cleiton e do
Reitor do Unis Professor Stefano Gazzola, o presidente da
Escola do Legislativo Professor Rodrigo Naves, o vereador
Dr. Lucas. Ao final do encontro a presidente Zilda fez a
leitura de uma mensagem,
na qual homenageou todas
as mulheres, trabalhadoras
ou não, e também a todas as
mães pelo dia delas comemorado no mês de maio.

A rotina da Assessoria da Presidência é intensa e de grande
importância, pois cabe a mim
gerenciar informações, dar suporte, filtrar e facilitar a vida
da Presidente com muita responsabilidade e ética, contribuindo diretamente com os
objetivos e consequentemente
com os resultados como um
todo.

que influenciou sua vida
profissional?
Minha maior influência é a
minha mãe, que sempre me
ensinou e me mostrou valores essenciais para que eu
pudesse exercer hoje a minha profissão com zelo e
responsabilidade.
E também, já no exercício da minha profissão como Assessora,
tive a oportunidade de ser colega
de trabalho da minha hoje chefe
Zilda, e desde então admiro seu
trabalho, aprendo diariamente e
me espelho nela, que sempre foi
uma pessoa extremamente competente, de caráter admirável e
alguém que tem verdadeira empatia pelo outro. Influência de 2
mulheres fortes e admiráveis.

Perfil do Servidor

Poliana Domingueti
Assessora da Presidência
1. Como iniciou sua profissão como Assessora?
Comecei em 2007, quando fiz
uma graduação tecnológica em
Secretariado Executivo. Logo
tive a oportunidade de fazer
um estágio na Delegacia de
Polícia Federal e depois como
Assessora de Gabinete no Legislativo.
2. Há quanto tempo trabalha na Câmara?
Comecei em 2008 e fiquei até
2011. Depois, retornei de 2016
a 2018. Agora, novamente em
2020 até os dias de hoje.
3. Como é sua rotina de trabalho no legislativo e quais
os principais desafios?

O principal desafio acredito
que seja auxiliar as pessoas
que procuram a Câmara diariamente, buscando soluções
para os mais diversos assuntos,
prestando-lhes um bom atendimento, mesmo quando a solução está fora do meu alcance.
4. Algum acontecimento
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Sessão em Pauta

Proposições de destaque dos vereadores da Câmara
Apoliano (PP)
• Sugere o estudo da forma de contratação
de empresas terceirizadas diante das
reivindicações e da urgência dos munícipes; no relatório de
indicação, constam todas as secretarias.
• Solicita à Companhia Energética de Minas Gerais –
CEMIG que realize o calçamento ao longo de todas as áreas
próximas às redes de alta tensão, facilitando a locomoção de
pedestres, especialmente cadeirantes e idosos que dependem
muitas vezes desse acesso.

Carlinho da
Padaria (PODEMOS)
• Solicita a construção de um canteiro no
entroncamento da avenida Dom Othon
Motta com a rua Vereador Firmino Vinhas, no bairro Santana.
• Pede providências cabíveis, através do Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos, para criação de uma praça de
alimentação no campo da SEMEL. (Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer

Dr. Guedes (PODEMOS)
• Solicita a contratação de um Psicólogo
Gestacional para atuar na Casa da Gestante.
Por motivos de preocupação com a saúde mental das gestantes,
seria de grande valia, destinar acompanhamento psicológico
capacitado para lidar com as emoções, ansiedades e expectativas
do período da gravidez, por ser um período de muitas
alterações físicas e emocionais.

Bebeto do Posto (PSL)
• Solicita estudo de melhorias na
sinalização e no fluxo do trânsito no
cruzamento que compreende a avenida Major Venâncio, a
rua Professora Helena Reis e a avenida Ministro Bias Fortes,
ampliando, portanto, o escoamento do fluxo de veículos.
• Diante da demora nos atendimentos da UPA, entrou
com requerimento para entender mais a fundo qual
estrutura de pronto atendimento o município tem
oferecido aos munícipes, sobretudo diante do quadro
de covid-19 : 1) número de médicos plantonistas e a
carga horária; 2) quais as especialidades dos médicos
plantonistas; 3) Como se dá a contratação de novos
médicos plantonistas para atuarem na UPA.

Cristóvão (PODEMOS)
• Apresentou requerimento ao executivo,
através do Secretário Municipal do Meio
Ambiente, pedindo o esclarecimento sobre o descarte correto,
as áreas de preservação e o beneficiamento dos resíduos
gerados pela construção civil no município.
• Solicita à Prefeitura providências urgentes para a implantação
do SIM - Serviço de Inspeção Municipal vinculado à Seagri Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, para a realização
prévia da fiscalização industrial e sanitária dos produtos de
origem animal.

Dr. Lucas (PSDB)

• Solicita a retificação do prazo de revisão
do pagamento do IPTU do ano de 2021.
• Solicita estudo para viabilização da reestruturação das
lavanderias comunitárias existentes na cidade.

• Solicita a análise da possibilidade de
criação de um projeto de isenção de
IPTU para igrejas e instituições não governamentais que
contribuam com trabalhos sociais e religiosos dentro do
município.
• Requer informações sobre o funcionamento do trabalho
do município quanto à organização e programação de obras,
sobre o andamento das obras em 2021, entre outras.

• Solicita à Prefeitura a elaboração de estudos técnicos para
transferência do Batalhão de Operações Aéreas, localizado na
Avenida Antônio da Silva Neto, 199 - Jardim Primavera, para o
Aeroporto.

Dandan (PODEMOS)
• Solicita as seguintes informações/
esclarecimentos a respeito da fiscalização
das medidas de segurança contra da COVID-19 nas linhas
de ônibus que circulam pela cidade: 1) cumprimento das
normas sanitárias de prevenção do vírus; 2) periodicidade das
fiscalizações e os seus respectivos responsáveis; 3) há canais de
atendimento?
•Apresentou Projeto de Lei Nº 51/2021 que dispõe sobre
a obrigatoriedade de publicidade da relação dos médicos
plantonistas nas unidades de saúde do município de Varginha e
dá outras providências.

Dudu Otoni (PTB)
• Solicita estudos técnicos para o
prolongamento da Rua Vereador José
Francisco até a Rua Francisco Faraco, no bairro Santana,
com todas as benfeitorias necessárias.

• Cria o banco de material de construção do município e dá
outras providencias, por meio do Projeto de Lei nº49/2021.

• Solicita viabilização de recursos financeiros por meio
de emenda parlamentar para a execução da obra de
duplicação da Rodovia MG-167, no trecho Três Pontas/
entrada CMG-491/Varginha (Avenida do Contorno), com
implantação de trincheiras e passarelas.

Marquinho da
Cooperativa
(REPUBLICANOS)

• Indica a realização do credenciamento do Município de
Varginha junto ao Ministério da Educação, solicitando a
implantação de uma escola cívico-militar em nossa cidade.
• Requer informações sobre o descarte de resíduos sólidos
urbanos, com questionamentos sobre o que é feito com
móveis velhos coletados pelo mutirão de limpeza, onde
é descartado o lixo industrial do município, entre outras
perguntas.

Reginaldo Tristão (PSB)

• Autor do Projeto de Decreto que
concede ao Sr. CÁSSIO MENDONÇA
BOSQUE CHIODI o “DIPLOMA DE HONRA AO
MÉRITO”, pelo ato heroico em ocorrência de alta complexidade
no Rio Verde na cidade de Varginha.

• Institui e inclui no calendário oficial do
município, por meio da redação final do
Projeto de Lei nº43/2021, a semana municipal do
aleitamento materno e dá outras providências.

• Criou Projeto de Lei nº 48/2021 que estabelece objetivos e
diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde materna e
infantil no município.

Joãozinho
Enfermeiro(PSC)

Cabo Valério (CIDADANIA)

Thulyo Paiva (AVANTE)

Professor Rodrigo
Naves (PSB)
• Institui e inclui no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Varginha, por
meio do Projeto de Lei 39/2021, a Semana Municipal do Lixo
Zero, a ser comemorada na última semana do mês de outubro
e dá outras providências.
• Solicita a elaboração de um Projeto de Lei que disponha sobre
a obrigatoriedade de mobiliário e equipamento inclusivo nos
parques, playgrounds e nas academias ao ar livre para pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida.

Zilda Silva (PSDB)

• Solicita campanha de arrecadação de
alimentos não perecíveis durante a
campanha de vacinação contra a Covid-19.

• Solicita estudo da viabilidade de implantar
vagas de estacionamento exclusivas para
veículos de motofrete, em alguns pontos da cidade.

• Solicita a elaboração de estudos de viabilidade técnica e
econômica para aquisição de equipamento de oxigenação
por membrana extracorpórea, também chamado de “pulmão
artificial”, para uso de pacientes em estado grave internados
nos hospitais do Município.

• Solicita para que o Município firme parceria com a Pedreira
Santo Antônio, no intuito de realizar pavimentação asfáltica
no trecho da Estrada Rural dos Tachos compreendido entre a
Avenida dos Tachas e a sede da referida empresa.
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Por dentro do legislativo

Cenário brasileiro é um dos mais assimétricos quando
se fala em mulheres na política
Segundo o Inter-Parliamentary Union, Brasil ocupa o terceiro lugar na América Latina em menor representação
parlamentar
Representatividade. Esta é a
palavra de ordem do debate político contemporâneo,
principalmente quando envolve demandas femininas de
todas as ordens: saúde sexual
e reprodutiva, assédio sexual,
violência doméstica, igualdade salarial, carreira etc.
Nas últimas décadas, a política, muito além dos palanques
ou das corridas eleitorais,
tornou-se um espaço de debate e de luta por direitos de
igualdade e de representatividade das mulheres enquanto
sujeitos históricos com visibilidade e reconhecimento.
Mas o cenário brasileiro ainda é um dos mais assimétricos
quando se fala em mulheres
na política. De acordo com o
Inter-Parliamentary Union, o
Brasil ocupa o terceiro lugar
na América Latina em menor
representação parlamentar,
com poucos avanços em todas as esferas de poder.
Um dos caminhos que tem
garantido alguma representatividade na esfera política são
as cotas (de gênero) eleitorais,
lei criada em 1995 que busca
assegurar uma porcentagem
mínima de 30% e máxima de
70% da participação de gênero
em qualquer processo eleitoral
vigente. Mas, ainda assim, os
números estão muito abaixo
do esperado e do indicado,
como mostra pesquisa recentemente divulgada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos). Em termos de igualdade salarial, por
exemplo, as 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.
Na esfera política, esses números não são muito diferentes:
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.
No Brasil, as demandas são
múltiplas, mas a representatividade na política não. Para

que políticas públicas sejam
efetivamente idealizadas, coordenadas e implementadas,
de maneira que se respeite
as realidades das mulheres
em cada região do país, é necessário ter mulher fazendo
política, e isso significa estar
dentro das instituições, ocupando cargos de poder, serem eleitas e tomarem decisões nos poderes legislativo,
executivo e judiciário.
Diante da necessidade de
se acompanhar o que a sociedade demanda e também

como forma de reparação histórica, a Câmara de
Varginha lançou em março desse ano o Parlamento Mulher, projeto que faz
parte da Escola do Legislativo Professor Mário 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 debate democrático e
fortalecer o processo legislativo, por meio de sugestões e
críticas que poderão vir a ser
minutas de projetos de lei.
O Parlamento Mulher também
pretende impulsionar o engajamento feminino e possibilitará
a presença de grande diversidade cultural, social, econômica, podendo culminar numa
maior participação feminina no
parlamento municipal. Mas a
discussão em torno do protagonismo das mulheres na política da cidade continua sendo
o objetivo transversal desse
projeto, afinal, a Câmara de
Varginha trabalha ativamente
para a igualdade entre homens
e mulheres nos espaços institucionais e a promoção de
ações que visam ao combate
à violência contra a mulher. A
sub-representação ou a própria ausência de mulheres nos
cargos de poder inviabiliza o
debate não apenas às pautas
voltadas ao universo dito “feminino”, mas, sobretudo, à
idealização, construção e execução de políticas públicas que
considerem as mulheres como
seres humanos e parte da construção social e histórica.
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Lei que faz a diferença

Câmara aprova projeto de lei que estabelece Refis 2021
Contribuintes poderão quitar dívidas do ano passado com 100% de desconto em juros
A Câmara de Varginha aprovou o Projeto de Lei que
institui o Refis 2021. Assim, os contribuintes que ficaram inadimplentes com o Município no ano passado poderão quitar as dívidas sem multas juros.
Para ficar em dia com o município, o contribuinte
tem várias modalidades: desconto de 100% em multas e juros de mora para débitos, sendo que a dívida
pode ser parcelada em até 12 vezes, desde que a parcela não seja inferior a 75 reais.
A novidade desse ano foi a criação de um número de
WhatsApp especialmente direcionado para o contribuinte esclarecer dúvidas (3690-1431), com horário
de atendimento das 11h30 às 17h. O prazo é do dia
01/06 até 31/07.
A iniciativa do refis representa uma importante
ferramenta para o enfrentamento das dificuldades
de ordem financeira, especialmente na atual conjuntura de controle da disseminação da pandemia
do novo coronavírus, e a consequente queda da
arrecadação tributária e da geração de empregos
e renda.

Solidariedade

Câmara de Varginha apoia campanha do agasalho 2021
Doações serão arrecadadas até 31 de julho
O inverno de 2021 chegou há
pouco e já derrubou as temperaturas de grande parte do
país, inclusive as do Sul de
Minas. Em Varginha, a frente fria provocou até geada no
início de julho, e as temperaturas registradas nos últimos
dias são consideradas as mais
baixas dos últimos anos.
Para algumas pessoas o frio
pode até ser motivo de alegria, mas para muitos outros
é razão de preocupação e sofrimento. Por isso, a Câmara
de Varginha está apoiando a
campanha do agasalho 2021,

realizada pela Prefeitura.
Para participar, basta levar
roupas ou cobertores em bom
estado de conservação no
ponto de coleta mais próximo
(qualquer unidade do CRAS,
20ª Subseção da OAB, Oficina
do Ser, Sindicato dos Empregados no Comércio de Varginha e Região, ASPAS e Lar
São Vicente de Paulo).
A Câmara de Varginha reconhece a importância dessa
ação e incentiva você, leitor
solidário, a ajudar a aquecer a vida daqueles que mais
precisam.
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Ação Cidadã

Câmara de Varginha aprova R$ 1 milhão para criação
de leitos de UTI
Hospital Regional do Sul de Minas amplia o atendimento a pacientes com Covid-19
Aprovado por unanimidade,
no último mês de abril, Projeto de Lei do Executivo que
autoriza a subvenção de R$ 1
milhão para a criação de leitos
de UTI no Hospital Regional
do Sul de Minas.
O valor acordado será específico e especialmente destinado para a ampliação da capacidade de atendimento e de
acolhimento do hospital para
pacientes com Covid-19, atendidos pelo Sistema Único de
Saúde.
Foi consensual entre os vereadores que o momento pelo
qual passamos ainda exige
investimento maciço no atendimento desses pacientes.
Como explica a presidente
da Câmara de Varginha, vereadora Zilda Silva, “esse PL é

de extrema urgência e importância para os pacientes, não
só de Varginha, mas da nossa região. Reforçamos que os
vereadores de Varginha estão
atentos a todas as demandas
da nossa população e agindo
prontamente para auxiliar o
nosso Executivo no combate
a essa triste pandemia”, destacou Zilda.
Com o investimento e ampliação da capacidade da UTI
exclusivos para a Covid, no
Hospital Regional, o município
pretende, após a superação da
atual pandemia, destinar esses
leitos para o atendimento geral
de UTI, exclusivo do SUS, para
pacientes de Varginha e da região, auxiliando, sobremaneira,
na prestação de serviços de saúde do nosso município.

