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Em 2022, projeto vai
abordar a saúde mental
dos jovens
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Aprovado em dezembro,
orçamento prevê
investimento para diferentes
áreas da administração

Sessão
em pauta

Confira as últimas
proposições dos vereadores

EDITORIAL

Editorial

Varginha e o restante do Brasil
tem vivido, nos últimos meses,
uma fase mais branda da pandemia. Graças ao avanço da imunização em massa, estados e municípios puderam flexibilizar alguns
cuidados, como o distanciamento social. Escolas, empresas dos
mais diversos segmentos e espaços culturais estão reabrindo as
portas para receber pessoas.

emendas impositivas. Na editoria
“A Câmara Faz”, falamos do retorno do Projeto Parlamento Jovem, da Escola do Legislativo.

Neste ano, o tema principal é
saúde mental dos jovens, com
debates entre os estudantes para
a criação de estratégias que promovam saúde mental. Você ainda vai conferir a mais nova publicação da Câmara de Varginha:
A Câmara de Varginha está seguin- o livro “Vereadoras de Varginha.
do os mesmos passos e, em 2022, A história de quem conjuga popretende retomar todos os proje- lítica no feminino”, que conta
tos interrompidos pela pandemia. brevemente a história das muVocê pode conferir quais são es- lheres que romperam barreiras
ses projetos na editoria “Matéria e fizeram história no Legislativo
de Capa”. Nessa edição você vai municipal. Confira ainda as úlconferir detalhes do orçamento timas e principais proposições
municipal de 2022 e saber qual o dos vereadores.
valor da verba que cada vereador
tem direito a destinar por meio de Boa leitura!
Endereço:
Pça. Governador Benedito Valadares, 11 Centro – CEP: 37002-020,
Varginha | MG
Site: camaravarginha.mg.gov.br

Clique no ícone e siga a Câmara de Varginha nas redes sociais!

facebook instagram youtube
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O Jornal da Câmara de Varginha é uma publicação quadrimestral.
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POR DENTRO DO LEGISLATIVO

Histórias de luta
conjugadas na força
feminina

Este ano, a Câmara de Varginha vai lançar livro que conta a trajetória
das vereadoras

Março é o mês em que assinalamos, em nível internacional, as
lutas, os avanços e os desafios
das mulheres. É o mês em que
damos um destaque especial às
histórias de enfrentamento desse gênero e que acabam por inspirar diversas outras mulheres,
seja qual for a sua origem.

tos e empreenderam projetos e
leis que mudaram e ainda mudam o curso da Câmara ao assumirem o cargo de legisladoras.

O registro e os relatos dessas
profissionais podem ser conferidos no livro Vereadoras de Varginha. A história de quem conjuga política no feminino, com
Em Varginha, o Legislativo Mu- previsão para lançamento neste
nicipal acolhe as mais inspirado- ano. O livro, que compila a traras e desafiadoras histórias de jetória dessas profissionais, está
mulheres que quebraram para- nos seus ajustes finais de edição.
digmas, desmistificaram concei- Aguarde!
JORNAL DA CÂMARA DE VARGINHA
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MATÉRIA DE CAPA

Câmara retoma
projetos paralisados
durante a fase mais
crítica da pandemia

Depois de dois anos sem encontros presenciais, Câmara aposta em projetos que envolvem a participação de toda a população

A pandemia não acabou, isso é
verdade. Mas graças ao avanço
da vacinação em massa contra
a Covid-19, o Brasil vive um
dos momentos mais tranquilos desde março de 2020. Com
esse novo cenário de esperança, a Câmara tem apostado no
retorno presencial de diversos
e importantes projetos, como
o Câmara nas Empresas, Câmara nas Escolas, Câmara Social, Parlamento Mulher e Escola do Legislativo.
Apesar de a Câmara de Varginha não ter deixado de atender
à população no período mais
crítico da pandemia, com investimento nos canais digitais,
alguns projetos precisaram ser
paralisados para conter o surto
de contágios. Em 2022, a Câmara prepara um retorno com
uma programação para todas
as idades.
JORNAL DA CÂMARA DE VARGINHA

Escola do Legislativo
Desde 2015, a Escola do Legislativo abre portas para que a política faça parte da vida dos varginhenses, com projetos voltados
para adolescentes, adultos e idosos. As ações incluem diversas
atividades como cursos, palestras
e seminários, contribuindo com
o desenvolvimento do senso crítico de todos os cidadãos. A Escola do Legislativo é responsável
por projetos como o Parlamento Jovem, Câmara Mirim, Parlamento Mulher e Câmara Sênior.
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Câmara nas Empresas
O projeto Câmara nas Empresas
nasceu em 2017 com a missão de
estreitar laços com a população e
de colocar o Legislativo à disposição das diversas instituições que
geram emprego para milhares de
varginhenses. O objetivo desses
encontros é compreender a história e as necessidades de cada
empresa a fim de facilitar a realização de projetos que possam
transformar nosso município em
um lugar mais justo para todos.

Câmara nas Escolas
Desde 2017, o Câmara nas Escolas mostra como o Poder Legislativo participa ativamente da construção de uma nova geração, mais
cidadã e politicamente consciente.
Com esse projeto, os vereadores
visitam as salas de aula das escolas
de Varginha para conversar sobre
juventude e participação política.
Também há a distribuição da edição da Jovem Câmara, uma revista
com material 100% dedicado aos
adolescentes.
JORNAL DA CÂMARA DE VARGINHA

Câmara Social
Um projeto desenvolvido em
2019 que aproxima ainda mais os
vereadores da comunidade. Tem
como objetivo levar o Legislativo
até as entidades sociais, para conhecer de perto a realidade desses
trabalhos voluntários que contribuem em várias áreas da assistência social do Município, entendendo suas necessidades e buscando
alguma forma de ajudá-las. Essa
ajuda pode vir, por exemplo, por
meio de uma indicação, requerimento ou projeto de Lei.

Internet Popular
O Internet Popular também
volta a receber os cidadãos presencialmente em 2022. O projeto Internet Popular conta com
computadores que ficam à disposição do cidadão, que pode
utilizá-lo para realizar pesquisas,
trabalhos escolares, elaborar currículos etc.
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A CÂMARA FAZ

Parlamento Jovem
de 2022 falará
sobre saúde mental
dos jovens

15 estudantes do ensino médio participarão do projeto em Varginha

A Câmara de Varginha lançou,
no dia 17 de março, edição de
2022 do projeto Parlamento Jovem, executado pela Escola do
Legislativo. O lançamento contou com a participação da presidente da Câmara, Zilda Silva, do
diretor da Escola do Legislativo,
Gleison Marques, da técnica em
educação da Superintendência
Regional de Ensino, Rosa Maria
das Chagas, além da psicóloga
Thais Campos Borges Murta.
Nessa edição, o Parlamento Jovem tem como tema central a saúde mental dos jovens. O assunto
será trabalhado em subtemas definidos pela coordenação, como
políticas públicas de prevenção
e tratamento em saúde mental,
estratégias da comunidade para
promoção da saúde mental e uso
saudável das novas tecnologias.

Participação de
130 câmaras municipais
Neste ano, o Parlamento Jovem
contará com a participação de
130 Câmaras Municipais de Minas
Gerais. As cidades são divididas
“Nessa volta às atividades pre- em 18 polos regionais. Em Vargisenciais pós pandemia é uma nha, cerca de 15 alunos de escolas
satisfação saber que esses estu- públicas e particulares participam
dantes estarão engajados. Os jo- das oficinas semanais do projeto.
vens precisam ser motivados e,
certamente, com o Parlamento O PJ Minas é um projeto de eduJovem poderemos propiciar a cação política e cidadã desenvolparticipação popular jovem na vido pela Assembleia Legislativa
política de forma cada vez mais de Minas Gerais (ALMG), por
qualificada”, disse o diretor da meio da Escola do Legislativo
Escola do Legislativo durante o (ELE), em parceria com a PUC
lançamento da edição.
Minas e Câmaras Municipais.
JORNAL DA CÂMARA DE VARGINHA
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AÇÃO CIDADÃ

Apesar da
flexibilização,
cuidados com
a Covid-19 devem
ser mantidos

Vacinação é essencial; máscara e distanciamento social ainda são recomendados

Desde o início da pandemia, a
Câmara de Varginha tem adotado
e incentivado medidas responsáveis no combate ao Coronavírus.
Nos últimos meses, a flexibilização dos cuidados permitiu com
que a população pudesse experimentar a sensação de “vida normal” voltando aos poucos.
Em Varginha, o uso de máscara
passou a ser facultativo em ambientes abertos e fechados. Apesar disso, o uso ainda é recomendado para alguns grupos, como
JORNAL DA CÂMARA DE VARGINHA

idosos e pessoas com comorbidades. Em locais com aglomeração e em ambiente hospitalar e
de transporte público coletivo, a
utilização da máscara também é
aconselhada, independentemente se a pessoa faz ou não parte de
um grupo que apresenta maior
risco de desenvolver quadros
mais graves da doença.
Vacina já!
Segundo um levamento da
Secretaria de Estado de Saúde (SES), até o início do mês
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de maio, Minas Gerais atingiu
83,36% da população com mais
de cinco anos de idade com duas
vacinas. Entretanto, a dose de
reforço (terceira dose) foi aplicada em apenas 50% do público
que já está apta a recebê-la.

bilizadas nas unidades de saúde
que possuem sala de vacinação,
como as UBSs Novo Tempo,
Centenário, Imaculada, Barcelona, Vargem, Santana, Corcetti, Jardim Colonial, Mont Serrat,
Sion e Fátima 2.

Em Varginha, 84,92% da população já está com a segunda dose
aplicada. E cerca de 53% já recebeu a dose de reforço. As vacinas
contra a Covid-19 são disponi-

Para vacinar-se é preciso levar o
cartão de vacinação e o documento pessoal com foto. Para saber detalhes de locais e horários, acesse
varginha.mg.gov.br.

JORNAL DA CÂMARA DE VARGINHA
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LEI QUE FAZ A DIFERENÇA

Orçamento de 2022
aprovado

O valor da receita orçamentária estimada para este ano é de R$ 658,7 milhões

Em dezembro de 2021, os vereadores da Câmara de Varginha aprovaram o Projeto de
Lei nº 52/2021, que estima o
orçamento do município para
este ano em R$ 658,7 milhões.
A maior parte da verba orçamentária é destinada para as
áreas da saúde e da educação.
Para a saúde está previsto cerca de R$268,4 milhões, seguido por R$ 110,9 milhões para
Educação, R$79,1 milhões para
Previdência Social e R$52,7 milhões para a Administração.

as emendas impositivas também
foram votadas e aprovadas. No
total, serão destinados R$ 6,5 milhões às diversas áreas do município. Os 15 vereadores apresentaram 127 emendas, sendo que
cada um tem o direito de destinar cerca de R$ 435 mil para as
áreas que escolherem, desde que
50% seja investido em Saúde.

Os beneficiados devem atender
a diversos requisitos legais para
ter direito aos recursos e é necessário prestar contas sobre o
investimento da verba. Em VarA composição do orçamento ginha, as emendas impositivas
municipal é um instrumento im- passaram a valer em 2018 após
portante da administração públi- modificação na Lei Orgânica
ca que garante o planejamento do Município, que regulamenestratégico da cidade, definindo ta sua aplicação. Desta forma,
metas capazes de gerar bem-estar as emendas que os vereadores
social, crescimento e desenvolvi- anteriormente faziam ao orçamento sustentável de uma cidade. mento e que poderiam ou não
serem acatadas pelo Executivo
Emendas impositivas
têm, agora, a obrigatoriedade
Além do orçamento municipal, de serem cumpridas.
JORNAL DA CÂMARA DE VARGINHA
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SESSÃO EM PAUTA

Proposições
Apoliano do Projeto Dom (PP)
• Apresentou Moção de
Aplauso à Associação Cultural Casa da Capoeira por
cumprir a missão de educar
crianças, adolescentes e jovens.
• Cobra informações sobre o calçamento

ao longo de todas as áreas próximas às
redes de alta tensão da Cemig. Quer saber se a Cemig irá construir as calçadas e
quais as providências a Prefeitura tomará
para que a Cemig realize a manutenção
de suas áreas.

Bebeto do Posto (PSL)
• Sugere que a Prefeitura conceda isenção parcial no pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano — IPTU

- para pacientes em tratamento oncológico.
• Solicita a construção de sede própria para
as duas unidades do Programa Saúde da Família – PSF – do Bairro de Fátima.

Cabo Valério (CIDADANIA)
• Propôs a realização de audiência pública para discutir
a implementação de monitoramento e vigilância eletrônica compatível com o Sistema Hélios
desenvolvido pela Diretoria de Tecnolo-

gia e Sistemas da Polícia Militar de Minas
Gerais — PMMG.
• Sugeriu a criação de Comissão Especial e Permanente de Segurança Pública e Defesa Civil na Câmara Municipal
de Varginha.

Carlinho da Padaria (PODEMOS)
• Solicitou a construção de
um Centro Municipal de
Educação Infantil — Cemei
- no bairro Sion.
• Cobrou informações do Hospital Regional. Entre os questionamentos estão
qual o valor arrecadado pelo Regional

Vida, qual a receita vinda do SUS, qual o
valor repassado pelo governo do Estado
ao hospital, qual a quantidade de funcionários efetivos e contratados, qual o valor mensal da folha de pagamento, entre
outras perguntas.

Cristovão
(PODEMOS)
• Solicitou a pavimentação com lama asfáltica da
estrada rural na subida do
morro da Paradinha, Engrenagem e
Recanto da Barra e, ainda, limpeza na
estrada da Paradinha.

JORNAL DA CÂMARA DE VARGINHA

• Quer saber da Prefeitura se existe uma
programação/previsão para a construção do novo Mercado do Produtor. Se
negativo, favor justificar; se positivo, qual
a data prevista?
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SESSÃO EM PAUTA

Proposições
Dandan (PODEMOS)
• Questionou a Prefeitura sobre a ausência de placas indicativas com os nomes das
ruas em alguns bairros da cidade. Questiona quando serão colocadas
e quem é responsável por esse serviço.
• Cobrou informações sobre a escadaria

entre as Ruas Silva Bueno e Milton Costa, confrontando com a Rua Procópio
Bueno, na Vila Ipiranga. Quer saber se o
local possui condições de segurança, se
as medidas adotadas têm caráter definitivo para a solução do problema, entre
outros questionamentos.

Dr. Lucas (PSDB)
• Sugere à Prefeitura que elabore um Projeto de Lei que inclua os Profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
no Programa Saúde da Família — PSF.

• Sugere a adequação de espaço físico do
Hospital da Criança para que seja instalado o Centro Multidisciplinar de Reabilitação para pessoas com deficiência.

Dr. Guedes (PTB)
• Cobra informações sobre
as políticas de apoio e recuperação aos dependentes
químicos da cidade. Quer
saber os tipos de assistência que os
dependentes químicos têm recebido,
quantos estão internados atualmente
em Varginha e como é realizado o con-

trole e fiscalização das ações de tratamento, acolhimento e reinserção dos
dependentes.
• Questiona se o Município tem interesse e se há possibilidade de ser criado
um setor específico para controle das
dores agudas e crônicas no Hospital
Bom Pastor.

Dudu Ottoni (PTB)
• Pede à Prefeitura que
viabilize a construção de
uma escola de ensino fundamental para atender aos
alunos dos bairros Parque Mariela, Jardim Bouganville, Residencial Belo Ho-

rizonte I e II, Parque das Américas e
Residencial Vale das Palmeiras.
• Solicita a reforma da pista de atletismo localizada no interior do Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de
Melo — Melão.

Joãozinho Enfermeiro (PSC)
• Sugere à Prefeitura que crie
em Varginha uma creche
para idoso, trazendo conforto e convivência social para
essas pessoas que, muitas vezes, não podem ficar sozinhas em casa e não tem

JORNAL DA CÂMARA DE VARGINHA

quem cuide delas.
• Solicita a construção de uma escola
municipal para atender às necessidades
dos munícipes que residem na região do
bairro Alto da Figueira III.
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SESSÃO EM PAUTA

Proposições
Marquinho da Cooperativa (REPUBLICANOS)
• Solicitou as seguintes
melhorias na Escola Municipal Antônio de Pádua
Amâncio, do bairro de Fátima: instalação de cobertura na área
de acesso à escola; designar um servidor(a) para ficar na área externa da

escola, no horário de entrada e saída
dos estudantes e promover melhorias
na merenda escolar.
• Pediu a aquisição de dois aparelhos
de tomografia para serem instalados
na Unidade de Pronto Atendimento —
UPA - e no Hospital Bom Pastor.

Professor Rodrigo Naves (PSB)
• Solicitou à Prefeitura que
verifique a viabilidade da
ampliação do laboratório de
feridas complexas no município de Varginha.

• Questiona para quando está prevista
a recomposição do piso salarial destes
profissionais, com vistas a corrigir a disparidade entre os salários dos Enfermeiros sobre os Técnicos de Enfermagem.

Reginaldo Tristão (PSB)
• Solicitou ao Executivo
que busque conhecimento
da Política Nacional de Tratamento de Câncer Infantil
e trabalhe junto ao Governo Federal e
Estadual para oferecer tratamento oncológico pediátrico.

• Questionou a possibilidade de construção e entrega de uma escola estadual que tenha condições de atender aos
bairros da Vargem, Cidade Nova, São
Sebastião, Sagrado Coração, Imperial,
Jardim das Figueiras, Jardim das Oliveiras, dos Carvalhos e bairros vizinhos.

Thulyo Paiva (AVANTE)
• Solicitou que sejam tomadas as medidas administrativas necessárias com a finalidade de doar o imóvel no
qual está instalada a sede do Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — ao Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Macrorregião do Sul de Minas

(CISSUL).
• Quer saber se existem estudos técnicos
no sentido de criar uma política municipal de incentivo à utilização de veículos
elétricos e híbridos, baseada em isenção
da cota-parte municipal do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores —IPVA.

Zilda Silva (PSDB)
• Solicitou que seja realizada pavimentação com lama
asfáltica da estrada rural na
comunidade do Juriti.
• Pede a revitalização da Praça das Crianças e arredores, no bairro Campos Eliseos, com as seguintes melhorias: substituição das lâmpadas, para o padrão

JORNAL DA CÂMARA DE VARGINHA

moderno que tem sido colocado nos
corredores da cidade; adição de novos
pontos de iluminação; repaginação dos
jardins em seu entorno; instalação de
câmera de segurança monitorada pela
Guarda Municipal; colocação de brinquedos de madeira e caixas de areia para
crianças e outras melhorias.
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PERFIL DO SERVIDOR

Conheça a trajetória
e a história de quem faz
acontecer na Câmara
Ana Vallim (assessora de gabinete)

pes que nos procuram para ajudá-los. Isso requer transparência
e carinho, pois represento dois
vereadores aqui dentro e tenho
comigo que o respeito é primordial, independente de qualquer
situação, sempre procuro atendê-los bem e com empatia.
JC: Sua relação com a política
mudou desde que começou a
trabalhar na Câmara?
Não houve interferência alguma.

JC: O que te levou a trabalhar
como Assessora de Gabinete?
Através do Vereador Dr. Fernando Guedes, que depositou toda
confiança em mim, para poder
representá-lo dentro da Casa.
JC: Quanto tempo faz que
você trabalha na Câmara?
3 anos. Entrei dia 22/02/2019.

JC: Tem algum acontecimento, livro ou filme que tenha influenciado sua vida profissional?
Tem um filme que é uma inspiração pra mim, se chama Radioactive, retratado sobre uma
Cientista Polonesa, Marie Curie,
de conhecimento e embasamento amplo, esse filme serviu como
estímulo, pois estou sempre
aprendendo algo novo, diferente
e não pretendo parar, conhecimento é desafiador e é sempre
bem-vindo.

JC: Como é a sua rotina de trabalho no Legislativo e quais
os principais desafios?
A rotina exige muito jogo de cintura, paciência e atenção. A cada
dia surge algo novo, como atender as necessidades dos MuníciJORNAL DA CÂMARA DE VARGINHA
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