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“FALANDO SOBRE...”
Com série de entrevistas em vídeo,
novo projeto do Legislativo ganha
visibilidade e seguidores
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2

pág.

4

pág.

5

pág.

pág.

6

2
POR DENTRO DO LEGISLATIVO

Editorial

Foi com o propósito de aproximar cada vez mais a população do processo cotidiano
de construção democrática
por meio da educação política para todos que a Câmara criou o projeto “Falando
sobre...”, uma iniciativa que
abre espaços para debates sobre diversas pautas, inclusive
relacionadas ao trabalho dos
vereadores. Desde o seu lançamento, em maio deste ano,
foram 25 temas abordados
em estúdio e disponibilizados nas redes sociais do Legislativo Municipal.
A visibilidade do projeto tem
sido tão expressiva que abordaremos mais detalhes na
nossa matéria de capa.
Outro projeto que ganha
notoriedade e será abordado
nessa edição do Jornal da Câmara é o Parlamento Mulher,

que, ao longo de 2021, trouxe as mais diversas iniciativas
para atender as demandas da
sociedade e ampliar o lugar
de fala das mulheres.
E por falar em defesa dos direitos das mulheres, os vereadores aprovaram um projeto
de lei que institui a Semana
municipal Lei Maria da Penha nas escolas públicas e privadas, permitindo que as unidades escolares desenvolvam
ações com o tema.
E em se tratando de desenvolvimento, essa edição do
Jornal da Câmara ainda traz
a aprovação de projetos que
estão viabilizando a chegada de mais empresas à cidade, e a devolução de R$ 2
milhões do orçamento legislativo para destinar à área
da saúde.
Boa leitura!

Expediente
Jornalista responsável:

Gleison Marques - MTB: 14958

Projeto Gráfico:

Versão Br Comunicação e Marketing
Fotos:
Acervo da Câmara de Vereadores de
Varginha e Banco de Imagens

Endereço: Pça. Governador Benedito Valadares, 11
Centro – CEP: 37002-020, Varginha | MG

Site: www.camaravarginha.mg.gov.br

A política de Varginha
conjugada no feminino

Destaque de 2021, Parlamento Mulher deu voz às
mulheres e propôs diversos projetos

Embora o ano de 2021 ainda tenha sido marcado por
todo o trabalho de enfrentamento, de envolvimento e de
superação da pandemia de
Covid-19, com ações que buscaram restabelecer qualidade
de vida à população, para a
Câmara de Varginha, trouxe
uma rica possiblidade de atuação em prol da sociedade: o
Parlamento Mulher.
Lançado em março deste ano,
para assinalar o mês especial
das mulheres, como parte
de outros projetos da Escola
do Legislativo, o Parlamento
veio tanto para atender uma
demanda da sociedade, que
luta cotidianamente para que
o gênero feminino se consolide como pauta do Legislativo na construção de políticas
públicas efetivas e inclusivas,
como consolidar a Casa do
Povo uma referência de lugar
de fala, onde as mulheres efetivamente têm voz.
Para sensibilizar cada vez
mais as cidadãs varginhenses
a participarem das atividades
da Câmara, inclusive como

O Jornal da Câmara de Varginha é uma publicação quadrimestral.

forma de estimulá-las a atuarem na vida pública e nas
decisões políticas do município, foram muitas as ações
e atividades nos últimos 10
meses. A programação contou com a participação de
entidades representativas das
mulheres, sociedade civil e os
vereadores, discutindo várias
perspectivas e temas, como
os desafios das mulheres na
sociedade/atualidade, a inserção no mercado de trabalho, violência doméstica e
representatividade e reconhecimento no espaço público.
Ao fim deste ano de Parlamento Mulher, o balanço é muito
positivo, como explica a presidenta da Câmara, Zilda Silva: “esse projeto comprovou a
todas as mulheres envolvidas
a possibilidade de aprimorar,
cada vez mais, o potencial deste
espaço institucional para o debate democrático e o fortalecimento do processo legislativo,
abrindo caminho para a criação
de projetos de lei que tragam as
mulheres para os processos decisórios da cidade”.
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MATÉRIA DE CAPA

Projeto “Falando Sobre...” ganha
visibilidade, seguidores e visualizações

Série de vídeos disponibilizados nas redes, o mais novo projeto da Escola do Legislativo já tem o seu público fiel
Sempre que um tema de interesse público ganha visibilidade
na sociedade, principalmente no
contexto de Varginha, torna-se
pauta de debate em mais um canal de comunicação com a assinatura da Escola do Legislativo
e de proximidade com a sua po-

pulação: “Falando Sobre...”.
O projeto, dinâmico e heterogêneo, é inovador na sua abordagem, já que propõe, num caráter
informativo, debates e entrevistas sobre algum tema relevante
na sociedade e que impactam
diretamente o dia a dia do cida-

dão varginhense. Semanalmente,
a Secretaria de Comunicação da
Câmara recebe nos seus estúdios
referências em determinadas áreas para um bate-papo informativo e descontraído sobre diversas
pautas, inclusive relacionadas ao
trabalho dos vereadores.

O programa “Falando sobre...” é
uma série de vídeos com duração aproximada de 10 a 15 minutos e são lançados às terças-feiras, às 10h, nas redes sociais da
Câmara, e podem ser ouvidos/
acompanhados a qualquer hora
e em qualquer lugar.

Desde o seu lançamento, em maio deste ano, foram debatidos os seguintes temas:
• Os desafios das mulheres no mercado de trabalho
• Empreendedorismo Feminino
• Transtorno do Espectro Autista - Autismo
• Queimadas e Preservação do Meio Ambiente
• PROHORTA - Programa de Hortas Comunitárias
• Pandemia – Covid-19 em Varginha
• Educação na Pandemia/Alfabetiza Mais
• Os Impactos da Pandemia no setor cultural
• Desafios e propostas para a saúde em Varginha
• Nova Lei do Superendividamento
• Sequelas Pós-Covid
• Centro de Especialidades Odontológicas
• Segurança Pública em Varginha
• Câncer de Mama
• Associação de Vereadores do Sul de Minas
• Setembro Amarelo
• Orientação e prevenção à gravidez na adolescência
• Cenário atual da Covid e retorno às aulas presenciais
• Mutirão “Direito a Ter Pai”
• Projeto OAB vai à Escola
• Outubro Rosa
• Empretec e serviços oferecidos do Sebrae
• 25 Anos do Vida Viva em Varginha

A diversidade de temas e de convidados do programa tem gerado
engajamento, com centenas de seguidores e visualizações, e informação. Vem novidade por aí. Em 2022, o “Falando Sobre...”
também estará disponível em um canal no YouTube.
Quer saber mais e acompanhar? Confira as edições já disponíveis
no Facebook da Câmara.
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A CÂMARA FAZ

Novas empresas para retomar a economia

Vereadores aprovam projetos que viabilizam a chegada de mais empresas
Todo processo de retomada
econômica envolve, necessariamente, geração de emprego e
renda. Para isso, é preciso políticas públicas que incentivem
a vinda de novas empresas e
fomentem o desenvolvimento e
aprimoramento das que já estão
instaladas, inclusive por meio
de incentivos/isenções fiscais.
Mas especialmente para a retomada de toda uma sociedade
num contexto pandêmico de
readaptação da vida cotidiana,
a recuperação demanda medidas singulares, específicas
e, até mesmo, mais sensíveis.
Como para a cidade de Varginha, que contou com diversas
iniciativas, ao longo de meses
e meses de enfrentamento da
Covid-19, por parte do Legislativo municipal.

A vinda de novas empresas e a
expansão das já instaladas na cidade foram fundamentais para
a geração de emprego e renda
nesse momento. Por isso, diferentes comissões do Legislativo trabalharam para viabilizar a instalação desses novos
empreendimentos, aprovando
projetos de lei do Executivo
que concediam isenção fiscal e
doação de áreas para as empresas que assinaram protocolos
de intenção com o município
de Varginha.
Com esse trabalho intensivo,
a cidade deve abrir mais de
mil vagas de emprego diretos
e indiretos, impactando positivamente a economia e a vida
financeira das famílias. Os seguimentos das empresas novas
e em expansão são: indústria

têxtil, comércio e exportação de
café, indústria de cobre, centro
de distribuição de equipamentos médicos, torrefação de café,
franquias, entre outros.

Viabilização da
instalação de 12
empresas e expansão de
outras 5 para Varginha
“A vinda de novas empresas é
muito importante para a geração de emprego e renda nesse momento de retomada da
economia. Nesse ano de 2021,
trabalhamos diuturnamente,
discutindo os projetos de interesse da cidade”, explicaram
os vereadores.

Os parlamentares enfatizaram
ainda que é necessário muita
dedicação, compromisso e trabalho de todos: governantes e
sociedade, discutindo no dia a
dia, trabalhando com afinco e
com um só objetivo: melhoria
da qualidade de vida de todos
os cidadãos varginhenses.

Devolução de R$ 2 milhões do orçamento legislativo

Valor foi destinado para a saúde em Varginha

O combate à disseminação do
novo Coronavírus mobilizou
gestores públicos de todas as
esferas. Em Varginha, a Câmara de Vereadores não mediu
esforços para proteger a sua
população, retomar a economia e manter a cidade segura.
Uma das decisões mais impor-

tantes durante a pandemia da
Covid-19 foi a de estabelecer
critérios mais rigorosos e urgentes para o destino da verba
pública. Em 2021, o Legislativo
municipal decidiu economizar
boa parte da verba do orçamento
da Casa para contribuir com contas urgentes e necessárias: a saúde

do varginhense e o pagamento
do 13º dos servidores públicos.
O resultado foi a economia de
dois milhões de reais dos cofres
públicos que foram destinados
para esses dois propósitos. A iniciativa, tal como já aconteceu em
anos anteriores, foi decisiva em
um ano com elevados gastos na

área da saúde, em decorrência da
pandemia da Covid-19, mas também fundamental nesse final de
2021, com a retomada dos atendimentos e das cirurgias eletivas
que foram suspensos para o enfrentamento de uma das piores
crises sanitárias da história recente da humanidade.

6
LEI QUE FAZ A DIFERENÇA

Semana municipal Lei Maria da Penha nas escolas
públicas e privadas
Projeto de lei aprovado pelo Legislativo de Varginha permite às unidades escolares desenvolverem ações com o tema
A Lei federal Maria da Penha
(nº 11.340, de 07 de agosto de
2006) continua sendo um dos
dispositivos legais mais importantes no combate à violência
de gênero, seja ela simbólica ou
física, em todo o território nacional, constituindo-se, inclusive, como uma das formas de
violação dos direitos humanos
e um instrumento de responsabilização do Estado brasileiro.
Criada em 2006, a lei, que tipifica como crime a violência
e pune o homem agressor, deixando, portanto, de ser tratada
como de menor potencial ofensivo, é considerada pela ONU
(Organização das Nações Unidas) como uma das três leis
mais avançadas do mundo.

A importância da LMP é tamanha que a Câmara dos Vereadores tem buscado criar e
implementar ações que deem
visibilidade ao tema e busquem a sua problematização
nos mais diversos setores do
município. Recentemente, o
legislativo municipal apreciou
e aprovou uma matéria importante sobretudo para a comunidade escolar de Varginha: o PL
75/2021, que institui a Semana
Municipal de ações voltadas à
Lei Maria da Penha nas escolas
de ensino fundamental-séries
finais e de ensino médio, públicas e privadas, passando então a fazer parte do calendário
de eventos de Varginha.
As ações serão desenvolvidas,

anualmente, na primeira semana do mês de agosto, buscando levar aos alunos todo o
conhecimento e importância
da LMP, como conscientização
sobre prevenção, combate e punição contra atos de violência
sofridos pela mulher; contextualização da realidade atual da
mulher; viabilização da prática de boas ações relacionadas
à mulher e a possibilidade da
erradicação da violência contra
a mulher.
De acordo com o documento,
as escolas poderão optar pela
prática das seguintes ações em
sala de aula ou fora dela: palestras; estudos e debates; trabalhos; visitas e outras atividades
a critério da escola.

A proposta desta matéria, portanto, e de conscientizar as
comunidades escolares, notadamente os alunos, sobre
a necessidade da prevenção,
combate e punição para toda
pessoa física ou jurídica que
cometa atos de qualquer tipo
de violência contra a mulher.
Para os vereadores ZILDA MARIA DA SILVA e THULYO
PAIVA MACHADO, autores do
PL, não há mais como ignorar o
tema: “Estamos no século XXI e
não podemos mais admitir e viver numa sociedade em que mulheres são inferiorizadas, ignoradas, agredidas, violentadas. Isto
não cabe mais na vida humana,
afinal somos todos iguais, com
os mesmos direitos e deveres”.

7
SESSÃO EM PAUTA

Proposições
Apoliano do Projeto Dom (PP)
• Solicitou a abertura de rua asfaltada na passagem de terra entre a rua
Paulo Severo de Paiva e a avenida Professor João
Augusto de Carvalho, no bairro Jardim Corcetti;
• Pediu a viabilidade de uma extensão da SEMEL nos bairros mais distantes de Varginha.

Carlinho da Padaria (PODEMOS)

Bebeto do Posto (PSL)
• Solicitou a construção de um posto
de saúde para a população residente
dos bairros Parque Mariela, Jardim Bouganville,
Residencial Belo Horizonte, Parque das Américas e
Residencial Vale das Palmeiras;
• Retomou a discussão sobre o planejamento para
a execução de melhoria do trânsito no cruzamento
entre a avenida Major Venâncio e Rua Professora
Helena Reis.

Cristovão (PODEMOS)

Cabo Valério (CIDADANIA)
• Solicitou a criação de uma usina
de geração de energia solar para atender à demanda das instalações das secretarias do
município;
• Pediu a implantação de um sistema de telemedicina nas unidades básicas de saúde como forma
de aliviar a sobrecarga de atendimento.

Dandan (PODEMOS)

• Solicitou ao Executivo estudos de
viabilidade orçamentária e jurídica
do reajuste das alíquotas de IPTU 2022 como forma de evitar aumentos para a população;

• Solicitou a liberação das Folias de
Santos Reis, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19 instituídos pela
Organização Mundial da Saúde;

• Questionou o município sobre a
composição do quadro de funcionários da UPA de forma que possa equacionar a alta
demanda de atendimentos;

• Questionou o município quanto ao parcelamento do solo urbano em conformidade com
a Lei Municipal 4.990/2008 que estabelece normas para a instalação de novos loteamentos.

• Pediu reajuste no valor do vale-alimentação
dos servidores públicos municipais.

• Solicitou a instalação de academia de rua e
parquinho infantil em terreno do munícipio, localizado na rua do Barreiro (esquina com a rua
Hortência Péres Lucio), no bairro Jardim Áurea.

Dr. Guedes (PTB)

Dr. Lucas (PSDB)

Dudu Ottoni (PTB)

• Questionou os órgãos competentes
sobre a possibilidade de transformar o
Hospital Regional em uma extensão da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL);

• Pediu medidas para que a coleta
de lixo seja feita prioritariamente
antes das 10h e após as 18h (fora dos horários
de pico solar);

• Solicitou à deputada federal Greyce Elias informações sobre os estudos
para inclusão da Rodovia MGC – 491, trecho que
liga Varginha à BR-381/Fernão Dias;

• Foi autor do Projeto de Lei que institui a política de prevenção e combate ao câncer de mama no
município com ações e debates com entidades da
sociedade civil organizada e poder público.

• Solicitou a criação de medidas para a regularização imobiliária dos imóveis com documentações irregulares no Bairro Jardim Damasco.

• Também solicitou informações sobre a possibilidade de duplicação da rodovia MG-167, no trecho
entre a rotatória de saída para Elói Mendes e o
trevo de saída para Três Pontas.

Joãozinho Enfermeiro (PSC)

Marquinho da Cooperativa
(REPUBLICANOS)

Professor Rodrigo Naves (PSB)

• Solicitou que a Secretaria Municipal
de Educação e Cultura (SEMEC) disponibilize capacitação em primeiros socorros para
funcionários de creches do município;

• Solicitou informações sobre os mutirões de cirurgias de catarata no município e o serviço de estacionamento rotativo (área azul).

• Pediu informações sobre a realização de limpeza e dedetização das vias públicas e bueiros em
toda extensão da Rua Ismael Almeida, no bairro
Jardim Petrópolis.

Reginaldo Tristão (PSB)
• Pediu empenho em buscar apoio
junto aos governos estadual e federal,
através do Ministério de Desenvolvimento Regional, para o Programa Pró Moradia e/ou programas habitacionais para famílias de baixa renda
do município;
• Foi autor da Moção de Aplauso em homenagem aos 25 anos da Associação do Voluntariado
de Varginha Vida Viva.

• Foi autor da lei que dispõe sobre
a Cinoterapia ou TFC (Terapia Facilitada por Cães) “Projeto Medicão” nos hospitais
cadastrados no SUS, no Hospital da Criança e nos
CAPS (Centros de Atendimento Psicossocial);
• Solicitou a implantação de um projeto para instalação de totens com câmeras de monitoramento
em pontos estratégicos do município.

Thulyo Paiva (AVANTE)
• Solicitou a elaboração de estudos técnicos que viabilizem a realização anual de
teste de acuidade visual e auditiva nos alunos matriculados nas escolas e creches da rede municipal de ensino;
• Solicitou providências para a construção da terceira
faixa na Rodovia MG-167, a revitalização da sinalização de trânsito, a recuperação da pavimentação asfáltica, a construção de acostamento e de rotatória na confluência dos bairros Parque Rinaldo e Jardim Aurea.

Zilda Silva (PSDB)
• Solicitou que o município disponibilize um espaço para montagem
de um camelódromo na cidade;
• Questionou a COPASA sobre a previsão do
reestabelecimento dos atendimentos presenciais
à população.
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PERFIL DO SERVIDOR

Conheça a trajetória e a história de quem faz
acontecer na Câmara
Bruno Leandro de Souza (assessor de gabinete de vereador)
Jornal da Câmara: Como
iniciou a sua profissão como
assessor?
Eu fazia parte dos servidores
efetivos da Prefeitura Municipal de Varginha, quando recebi o inesperado convite para
trabalhar no legislativo na
área de assessoria.
JC: Há quanto tempo trabalha na Câmara?
São 9 meses aprendendo e se
encantando diariamente com
o fascinante mundo político.
Nesse tempo, aprendi uma
nova profissão e que tem
me agregado grande valor e
conhecimento para projetos
futuros.
JC: Como é sua rotina de trabalho no legislativo e quais
os principais desafios?
Nossa rotina é um tanto
quanto “misteriosa”. Apesar

de termos alguns cronogramas semanais, lidamos com
interesses da população, ou
seja, a qualquer momento,
precisamos parar tudo o que
estamos fazendo e estudar
um caso específico trazido
por algum munícipe.
Temos também os atendimentos ao público, que nos
procura para esclarecer alguma informação, apresentar
demandas ou até mesmo nos
agradecer por algum serviço
prestado.
Acredito que o maior desafio, além da responsabilidade que todo assessor enfrenta, é o de não se envolver
nas histórias dos munícipes,
quase sempre comoventes.
Nessa hora, é difícil manter
o profissionalismo a ponto
de não se envolver ou pensar
nisso mesmo fora do horário
de expediente.

JC: Algum acontecimento
influenciou a sua vida profissional?
Eu já era apaixonado pelo legislativo antes mesmo de ter a oportunidade de trabalhar nele. Foi com
a leitura de uma matéria chamada “Ciências Políticas” que recebi
uma espécie de chamado para
uma possível vocação. Com isso,
cheguei até ser candidato a vereador, e foi durante a campanha
que notaram essa minha vontade
de aprender e integrar o corpo
legislativo. Não consegui ser eleito, mas nem nos meus melhores
sonhos me imaginei ter a oportunidade de trabalhar internamente
na casa legislativa.
É imensurável o prazer e satisfação de estar aqui, servindo e
podendo fazer a diferença na
vida dos munícipes de nossa
cidade. E espero transmitir às
pessoas um pouco de tudo isso
que sinto.

