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

A Câmara de Varginha está seguindo os 
mesmos passos e, em 2022, retoma todos 
os projetos interrompidos pela pandemia. 

Você pode conferir quais são esses proje-
tos na editoria “Matéria de Capa”. Nessa edi-
ção, você vai conferir detalhes do orçamen-
to municipal de 2022 e saber qual o valor da 
verba que cada vereador tem direito a des-
tinar por meio de emendas impositivas. Na 
editoria “A Câmara Faz”, falaremos sobre o 
retorno do Câmara Sênior e Câmara Social.

Confira ainda as últimas e principais propo-
sições dos vereadores. 
Boa leitura!

Expediente
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Internet Popular está
de volta à Câmara!
Projeto oferece internet gratuita a toda população de Varginha

A Câmara de Varginha retoma, de 
forma presencial, todos os progra-
mas que foram interrompidos no 
início da pandemia. Um deles é o 
Internet Popular, que está de volta
desde maio.

Toda a população varginhense 
pode ter acesso gratuito a compu-
tadores e Wi-Fi na Câmara. O pro-
jeto é especialmente direcionado 
à classe estudantil, mas também a 
quem busca informações sobre o 
Legislativo ou que procura empre-
go, pretende elaborar currículos e/
ou trabalhos escolares.

A média de atendimentos diá-
rios do Internet Popular chega a 
30 pessoas, em sua grande parte, 
adultos. “Antes da pandemia eu já 

vinha aqui e acho que é um serviço 
muito importante para a gente que 
precisa. Estou voltando hoje para 
fazer meu currículo, pois estou de-
sempregado e há uma vaga que eu 
quero concorrer”, disse José Vitor 
Andrade de Souza, morador das 
Três Bicas e que esteve na Internet 
Popular em junho. 

Um serviço de utilidade pública 
pensado para ser utilizado de for-
ma consciente por toda Varginha.

Acesso à internet gratuita para es-
tudo e busca de oportunidades. 
Mais uma facilidade para toda a ci-
dade.

O horário de funcionamento é de 
segunda a sexta, das 13h às 17h.
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Legislativos cada 
vez mais modernos e 
eficientes pelo país
Câmara de Varginha assina convênio com o Senado Federal 
para a implantação de mais tecnologia e capacitação

Estimular a modernização e a inte-

gração das Casas Legislativas país 

afora, tornando a gestão pública mais 

eficiente e os seus dados ainda mais 

transparentes.

Esse é o propósito principal do Acordo 

de Cooperação Técnica, um importan-

te convênio assinado em junho entre 

a Câmara de Varginha e o Senado Fe-

deral, por meio do Programa Interlegis. 

A adesão ao programa possibilitará a 

implantação de serviços gratuitos que 

vão ajudar a reduzir custos e moder-

nizar as atividades rotineiras da Casa. 

Será um marco para a Câmara Muni-

cipal, tornando-a atualizada quanto às 

novidades voltadas ao Poder Legislati-

vo. Como explica a presidente do Legis-

lativo varginhense, Zilda Silva, que este-

ve presente no evento e contribuiu com 

a assinatura do documento, a Câmara 

busca, diariamente, encontrar alternati-

vas para melhorar o processo legislati-

vo e, consequentemente, atender me-

lhor à nossa população. “Agradecemos 

ao Senado Federal por essa parceria 

e disponibilidade de promover a mo-

dernização dos Legislativos Munici-

pais”, reitera a vereadora. Por meio de 

transferência de tecnologia e de atu-

alização das funcionalidades do local, 

as ações de modernização pelo ILB/

Interlegis – Programa de Integração 

de Modernização do Poder Legislati-

vo será possível compreender o inter-

câmbio de informações, cooperação 

técnico-científica, articulação de es-

forços, formação de parcerias estra-

tégicas e definição de diretrizes co-

muns por meio do estabelecimento 

de compromissos e ações conjuntas.
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A retomada dos 
projetos Câmara Sênior 
e Câmara Social
Duas importantes iniciativas do legislativo voltam ao presencial 
em Varginha

Todos os programas do legislativo mu-
nicipal que foram interrompidos no iní-
cio da pandemia voltaram às suas ati-
vidades presenciais, como o Câmara 
Sênior e o Câmara Social, que já estão 
a todo vapor.

Recentemente premiado, o Câmara 
Sênior tem trabalhado, há quase uma 
década, com projetos que buscam 
conscientizar e amparar a terceira ida-
de em diversos âmbitos.

A retomada do Câmara Sênior aconte-
ceu no início de junho, no Salão da Igreja 
de Sant’ana. Primeira edição de 2022, o 
encontro lançou propostas de debate 
em torno de um tema de urgência so-
cial: “Bullying contra os idosos”, além de 
uma oficina com o tema “Políticas Públi-
cas para Idosos”.

Especialistas discutiram sobre o des-
respeito de prioridade, a exclusão, a 
violência psicológica e física, golpes fi-
nanceiros e outros crimes que ferem o 
direito desse público. O advogado Dr. 

Fábio Gaudêncio, um dos participantes 
do evento, buscou alertar para os pos-
síveis atentados e conscientizar os par-
ticipantes sobre a necessidade de de-
nunciar, em situações dessa natureza.
Na sequência de temas de urgência 
social, o segundo encontro do Câmara 
Sênior foi realizado no dia 15 de junho, 
em formato de oficina. Entre os assun-
tos trabalhados em torno dos “Desafios 
do envelhecimento”, estavam a aceita-
ção, o aumento da individualidade, o re-
começo, comportamento sexual, o fim 
da vida e a viuvez. 

As oficinas são realizadas todas as 
quartas-feiras para debater os mais va-
riados temas que fazem parte do dia a 
dia dessa parcela da população.

Outro projeto que volta às atividades 
presenciais é o Câmara Social, ideali-
zado e iniciado em 2019, no qual os ve-
readores visitam as instituições assis-
tenciais e passam a conhecer de perto 
a realidade, as necessidades e os desa-
fios das entidades.
Entre as ações, a Câmara disponibiliza 
uma especialmente voltada à saúde: o 
Câmara Social na Saúde. 

Criado em 2020, o projeto busca co-
nhecer de perto a realidade dessa área, 
inclusive para formular projetos de lei e/
ou requerimentos que garantam que os 
trabalhos sejam continuados, melhora-
dos e ampliados.

Em junho, os vereadores visitaram a Se-
cretaria Municipal da Saúde e reuniram-
-se com os profissionais da área para 
definirem, entre outras coisas, emendas 
impositivas para cirurgias.

As visitas estão previstas em mais insti-
tuições de saúde. 
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Meses temáticos 
e coloridos
A Câmara busca conscientizar a população com debates de 
utilidade pública

Ao longo de todo o ano e em todos os 
meses, a Câmara de Varginha assina-
la pautas importantes para a socieda-
de. Para cada data, uma campanha de 
conscientização diferente, trabalhando 
os temas que suscitam debate de uti-
lidade pública e atuam como um canal 
de comunicação direto e de esclareci-
mentos com os moradores.

Os nossos debates, muitos deles abor-
dados no canal “Falando Sobre...”, são 
também uma forma de ajudar a popula-
ção a ter mais qualidade de vida, como 
incentivar o tratamento de doenças e o 
diagnóstico precoce, prevenção a aci-
dentes, valorização da saúde mental, 
importância da preservação e conser-
vação do meio ambiente etc.

Por meio da associação de cores, por 
exemplo, é possível trabalhar os meses 
do ano como uma importante ferra-
menta de visibilidade social. 

Na pauta, a Câmara já falou sobre:

Janeiro Branco: saúde mental

Fevereiro Roxo: três doenças crônicas
(Alzheimer, fibromialgia e lúpus)

Março Lilás: câncer de colo do útero

Abril Azul: conscientização sobre o autismo

Maio Amarelo: conscientização sobre a vio-
lência no trânsito

Junho Verde: conscientização ambiental

Julho Amarelo: hepatites virais

Agosto Dourado: incentivo à amamentação

Os próximos em pauta serão:

Setembro Amarelo: prevenção ao suicídio

Outubro Rosa: prevenção do câncer de 
mama

Novembro Azul: combate ao câncer de
próstata

Dezembro Vermelho: mobilização nacional 
na luta contra o vírus HIV, a Aids

Confira esse debate também nas nossas re-
des sociais.
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ÇA Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2023
Como o legislativo municipal está se preparando para os debates 
deste ano

Você sabia que existe uma lei que esta-
belece quanto o município, o estado e 
o governo federal dispõem financeira-
mente para investirem em ações e pro-
jetos para o ano seguinte? Esta é, como 
o próprio nome indica, a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias, popularmente co-
nhecida como LDO e que determina as 
metas fiscais para o ano seguinte. 

Isso significa planejar o orçamento anu-
al, delimitando, de maneira estratégica, 
o que será possível ou não realizar no 
próximo exercício financeiro.

Neste orçamento dos municípios, pre-
visto para o próximo ano, a gestão de 
recursos públicos na LDO exige do Le-
gislativo o estudo prévio sobre o valor 
da receita (que varia conforme a arreca-
dação do município) e da despesa ne-
cessária à execução do plano de ação 
da Prefeitura. 

O impacto que a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias tem para os municípios é 
fundamental. Ao fixar o montante de re-

cursos que o governo pretende econo-
mizar, traçando regras e limites para as 
despesas dos Poderes, disciplinando o 
equilíbrio entre as receitas e as despe-
sas, é possível indicar as prioridades de 
financiamento.

Em Varginha, é papel do Legislativo 
aprovar o orçamento para o próximo 
ano, e são os vereadores quem des-
tinam emendas para atender as áreas 
do município.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2023 já está em discussão na Câmara 
Municipal de Varginha. 

Todas as etapas de discussão sobre a 
LDO podem ser acompanhadas pre-
sencialmente ou online.

Transmissão ao vivo pelo canal do You-
tube da Câmara: youtube.com/user/ca-
maradevarginha.

Facebook:
facebook.com/camaradevereadores-
devarginha).
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ÇA Proposições

• Solicitou informações sobre os ho-

rários de atendimentos dos médicos 

nas unidades básicas de saúde e no 

Programa de Saúde da Família.

Apoliano do Projeto Dom (PP)

Cabo Valério (CIDADANIA)

Cristovão (PODEMOS)

Bebeto do Posto (PSL)

Carlinho da Padaria (PODEMOS)

• Pediu o envio das listas dos patrimônios 

públicos, como quadras poliesportivas, 

UBS e PSF, praças públicas, campos de 

futebol e parques.

• Pediu a construção de uma nova UPA. 

• Solicitou o estudo para a construção 

de um posto de saúde que atenda os 

• Pediu informações sobre a implanta-

ção do Projeto da Cidade Inteligente que 

prevê a inclusão, implantação e monito-

ramento das estradas da Zona Rural.

• Pediu esclarecimentos sobre o IPTU 

como forma de cálculo, diferença por 

classes e aumento até o ano de 2025. 

moradores dos bairros Parque Mariela, 

Jardim Bouganville, Residencial Belo Ho-

rizonte, Parque das Américas e Residen-

cial Vale das Palmeiras.

• Solicita informações sobre os custos do 

transporte escolar oferecido no municí-

pio, bem como a utilização de recursos 

do FUNDEB, quantidade de alunos ca-

dastrados e custo por aluno. 

• Solicitou informações sobre a instala-

ção de um Centro Municipal de Educa-

ção Infantil para atender o bairro Jardim 

Canaã e adjacências.

• Pediu estudos para implantação de 

semáforo, redutores de velocidade ou 

radar na avenida Celina Ferreira Ottoni 

próximo ao supermercado Mineirão.

• Solicitou a instalação de corrimão em 

toda extensão da alameda Otávio Mar-

ques de Paiva, no bairro Santa Luiza.
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ÇA Proposições

• Pediu informações sobre a criação 

da Secretaria de Bem-Estar Animal e 

sobre os atendimentos a serem reali-

zados pelo castramóvel.

Dandan (Podemos)

Dr. Guedes (PTB)

Cristovão (PODEMOS)

Dr. Lucas (PSDB)

Dudu Ottoni (PTB)

• Solicitou informações sobre a reforma 

da pista de skate na avenida Agenor 

Aguinaldo Braga, bairro Vila Verde. 

• Propôs PL para a criação do Programa 

Municipal de Referência Integrado para 

autistas e outras deficiências.

• Solicitou estudos e apoio para a im-

plantação de uma unidade da Associa-

ção de Assistência à Criança Deficiente 

(AACD).

• Solicitou estudos para a construção de 

barracões industriais para acolher mi-

croempresas e empresas de pequeno 

porte para incentivar o desenvolvimen-

to e a geração de novos empregos.

• Solicitou que o município ofereça cur-
so de capacitação multiprofissional em 
Análise do Comportamento Aplicada 
voltada ao Transtorno do Espectro Au-
tista para profissionais da rede municipal 
de educação.

• Autor de PL que dispõe sobre aplica-

ção de medidas administrativas de pre-

venção e combate ao furto, roubo e re-

ceptação de materiais metálicos.

• Pede informações sobre a construção 

de Escola Municipal de Ensino Funda-

mental nas imediações do Alto das Fi-

gueiras.

• Pediu informações sobre projeto, cro-

nograma e levantamento da demanda 

para construção de escola de ensino 

fundamental nas imediações do bairro 

Belo Horizonte.

• Solicitou a instalação de uma SEMEL no 

Centro Social Urbano do bairro Santana 

para atendimento de crianças e jovens 

desse bairro.
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• Pediu informações sobre o forne-

cimento de uniformes escolares aos 

alunos da rede municipal de ensino.  

Marquinho  da Cooperativa (Republicanos)

Reginaldo Tristão(PSB)

Zilda Silva (PSDB)

Professor Rodrigo Naves (PSB)

Thulyo Paiva (AVANTE)

• Pediu a manutenção e o patrolamento 

do trecho da via de acesso ao Condo-

mínio Estrela, nas proximidades da em-

presa Café Três Marias.

• Solicitou informações sobre o fecha-

mento de salas de aulas e a suspensão 

das aulas oferecidas aos internos da 

Unidade Prisional em Varginha. 

• Solicitou informações detalhadas so-

bre as unidades básicas de saúde exis-

tentes no município.

• Pediu informações sobre o retorno dos 

ônibus da linha rural Posses, Martins, Ri-

beirão da Cava, Fazendas Santa Cruz, 

Bom Jardim e Remanso e a linha Fazen-

da dos Mascatinhos.

• Pediu a implantação do Núcleo Integra-

do de Atendimento à Mulher, destinado 

às mulheres com processos em tramita-

ção na Lei Maria da Penha.

• Pede informações sobre estudos de 

desenvolvimento econômico realizados 

ou em fase de planejamento para atrair 

novos empreendimentos e gerar em-

prego e renda. 

• Solicitou informações sobre agen-

tes de combate às endemias, agen-

tes comunitários de saúde e agentes 

de vigilância e saúde, com base no 

Decreto n. 9.877/2020.

• Solicitou informações detalhadas so-

bre as unidades básicas de saúde exis-

tentes no município.

• Pede informações sobre estudos de 

desenvolvimento econômico realizados 

ou em fase de planejamento para atrair 

novos empreendimentos e gerar empre-

go e renda. 
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Mais um 
reconhecimento 
importante para a
Casa do Povo
Escola do Legislativo conquista mais um prêmio nacional

Da esquerda para a direita: a gerente-geral da Escola do 
Legislativo da Assembleia de Minas, Ruth de Castro, o atual 
diretor da Escola do Legislativo da Câmara de Varginha, 
Gleison Marques, e o diretor da Escola do Legislativo em 
2019, Robson Almeida

São sete anos de atividade e de reco-
nhecimento que hoje levam prêmio na-
cional.  O Projeto Câmara Sênior, espe-
cialmente voltado à terceira idade, que 
busca (re)criar oportunidades e espa-
ços de convivência, além da troca de 
conhecimentos e debates sobre temas 
de relevância social à terceira idade, foi 
premiado.

A Escola do Legislativo de Varginha 
conquistou o 1º lugar no Prêmio Abel, 
na modalidade “Comunidade”.

O evento foi realizado em maio, durante 
a 35ª edição do Encontro da Associa-
ção Brasileira das Escolas do Legislativo 
e de Contas, e teve a presença de mais 
de 130 participantes de diversos esta-
dos e do Distrito Federal.
Para o atual diretor Gleison Marques, 
a conquista do prêmio veio para brin-
dar a comemoração pelos sete anos 
da escola: “Nesse momento pós pan-
demia, com a retomada dos projetos 
desenvolvidos pela Escola, receber 
esse reconhecimento e ter o nome da 
Escola do Legislativo de Varginha ci-
tado em diversos momentos durante 
o encontro aumenta nossa responsa-
bilidade e mostra que estamos no ca-
minho certo”, explica Marques.

O Prêmio Abel reconhece e premia 
anualmente os melhores projetos de-
senvolvidos por escolas de Câmaras 
Municipais, Assembleias e Tribunais 
de Contas, sendo considerado o maior 
prêmio do segmento de escolas do 
Legislativo e de contas do Brasil. Para 
o Secretário Geral da Câmara, Rob-
son Almeida, que em 2019 dirigia a 
Escola do Legislativo e foi o respon-
sável pela criação do projeto Câma-
ra Sênior: “esse é mais um reconhe-
cimento do trabalho desenvolvido 
com responsabilidade e comprome-
timento da Escola do Legislativo de 
Varginha”.
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