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Câmara nas
Escolas

Vereadores debatem cidadania e educação
política na Escola Municipal José Augusto Paiva

Segurança

Câmara realiza audiência para
falar sobre o Gabinete de Gestão
Integrada de Varginha
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Saneamento
Básico

Com nova lei, Copasa terá
que investir cerca de R$65
milhões em Varginha nos
próximos 30 anos

6

pág.

5

pág.

Nova sala

Programa Internet popular
passa por reformas
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A educação como ferramenta de transformação do
país. É nisso que a Gestão
2017 da Câmara Municipal
de Varginha acredita e, por
isso, deu início no mês de
maio ao Câmara nas Escolas. Um projeto que tem
como principal objetivo
promover a educação cidadã e levar informações sobre o Poder Legislativo para
as crianças da rede pública
municipal de Varginha.
Serão quatro visitas no ano
de 2017 e pela receptividade
que os vereadores tiveram no
primeiro encontro com os
alunos, o sucesso do projeto
está garantido.
Além disso, com a distribuição da Coleção Câmara nas
Escolas, o Legislativo de Varginha ajuda na promoção da
discussão sobre temas interessantes, que afetam a vida
de todos nós e estão contidos nas Cartilhas. Acompanhe nesta edição como foi a
primeira visita, ocorrida na
Escola Municipal José Augusto de Paiva.

Nesta edição você também
verá como o trabalho legislativo, feito com comprometimento e seriedade, pode
contribuir para o progresso da cidade. Leia a matéria
“Lei garante cerca de R$ 65
milhões para saneamento básico” e entenda como uma
emenda, de autoria do vereador Zacaria Piva, vai garantir
R$ 65 milhões aos cofres públicos durante 30 anos. Esse
dinheiro será repassado pela
Copasa e será investido em
saneamento básico.
Esperamos que você goste da
leitura e que continue acompanhando o trabalho dos vereadores de Varginha, para,
juntos, construirmos uma
Varginha cada vez melhor.
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A Câmara faz

Reforma da Previdência
é tema de palestra da
Escola do Legislativo

Câmara promove audiência pública para
falar sobre segurança

Professor Wesllay Ribeiro debatendo a reforma da previdência

A Escola do Legislativo Dr. Mário Vani Bemfica realiza diversas
palestras com temas de interesse
público, voltadas para comunidade varginhense. Em março,
a Câmara abriu uma discussão
sobre o que muda na vida dos
trabalhadores com a Reforma
da Previdência.
A palestra “A Reforma da Previdência – Consequências e
Porquês” foi ministrada por
Wesllay Ribeiro, professor da
Universidade Federal de Alfenas – Unifal. Ele abordou os
aspectos constitucionais, noções de seguridade social, sistema previdenciário e os pontos
cruciais da atual proposta da
reforma da previdência.
O evento contou com a participação dos funcionários da
Câmara, vereadores, alunos da
Escola do Legislativo e membros da comunidade. Também
houve centenas de espectadores que acompanharam a palestra via transmissão ao vivo pelo
perfil do Facebook.
O presidente da Câmara, vereador Zacarias Piva, esteve na palestra e destacou a importância
do tema, que ainda gera muitas dúvidas entre os brasileiros.
“Ficamos muito felizes em ver
o plenário cheio e por iniciar as

palestras da Escola do Legislativo trazendo um profissional altamente gabaritado para apresentar
um tema tão relevante como a reforma da previdência”, destacou.
Após a fala, o professor Wesllay
abriu espaço para perguntas e
questionamentos. Os espectadores puderam se manifestar e
registrar suas dúvidas, que foram amplamente discutidas em
torno do assunto.
Papel fundamental
A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha foi
criada em 2015 para promover
a formação da consciência cidadã e política através do Poder
Legislativo. Nesses dois primeiros anos, cerca de 3 mil pessoas
participaram das atividades da
Escola, que exerce papel fundamental na vida dos cidadãos
varginhenses.
A Escola mantém projetos para
toda a comunidade, como o
Câmara nas Escolas, Câmara
Sênior, Gincana do Saber, Nasce um Cidadão e Parlamento
Jovem. Projetos voltados para
crianças, jovens, adultos e idosos. Além dos projetos fixos, a
Escola do Legislativo também
realiza seminários e palestras
sobre diversos temas.

Endereço: Pça. Governador Benedito Valadares, 11 Centro – 37002-020, Varginha - MG
Site: www.camaravarginha.mg.gov.br • Contato: imprensa@camaravarginha.mg.gov.br

Representantes de diversas instituições discutem estratégias para prevenir e combater a violência em Varginha

A Câmara Municipal promoveu,
em maio, uma audiência pública
para falar sobre a segurança e o
Gabinete de Gestão Integrada
de Varginha. O evento reuniu
representantes da Guarda Civil
Municipal, OAB, das Polícias
Militar e Civil, do Bombeiro
Militar, Conselhos Municipais
e outras entidades interessadas
em debater sobre o tema.
O encontro, proposto pelo vereador Delegado Celso Ávila,
também contou com a presença de cidadãos e de internautas que interagiram através das

redes sociais da Câmara. “O
diálogo, a mobilização e a participação popular é de extrema
importância para que, de forma conjunta, cheguemos a um
consenso comum para encontrar soluções para a paz social”,
afirmou Ávila.
Após a abertura da audiência,
o vereador passou a palavra
às autoridades, intercalando
as colocações com a participação de representantes e dos
membros da sociedade. Entre as sugestões que surgiram
do debate, estão a implan-

tação de projetos sociais de
prevenção ao uso de drogas
e violência, a criação da comissão de monitoramento da
violência em eventos esportivos e culturais (Comoveec) e
a criação do plano municipal
de segurança pública.
Através desse encontro, a população tomou conhecimento
sobre a construção da delegacia regional modelo, projeto
estadual em execução, sendo
Varginha uma das poucas cidades de Minas Gerais a ser
contemplada com esse proje-

to. Durante o encerramento, o
vereador Delegado Celso Ávila afirmou que agora é preciso
partir para a ação, manifestando aos responsáveis a importância de empoderar o GGIM.
“É preciso, agora, despir das
vaidades do corporativismo
e ter um olhar mais voltado
para população. Encerro essa
audiência pública com o estrito sentimento de dever
cumprido, como vereador e
como delegado aposentado
da Polícia Civil”, disse, finalizando a audiência.
Versão Br
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Sessão em Pauta

Matéria de capa

Proposições
Acompanhe as principais iniciativas dos vereadores de Varginha apresentadas na Câmara Municipal, no período de abril a maio deste ano.
Buiú do ônibus (PTN)
• Solicitou a instalação de uma Academia de Rua no Bairro Cruzeiro do Sul.
• Solicitou a instalação de iluminação pública em
toda extensão da área de lazer existente no Bairro
Novo Tempo.

Carlos Costa (PMDB)
• Solicitou a construção de uma rotatória na Rodovia MG-167 que dá acesso
aos bairros Park Rinaldo, Jardim Mont Serrat, Jardim
Áurea e ao Lagamar Resort.
• Questionou a Prefeitura sobre: Quando serão instaladas placas com nomenclatura de ruas nos bairros de nossa cidade? Quando as placas que estão
com letras apagadas serão substituídas? E se existe
a possibilidade de parceria entre a Prefeitura e empresas privadas para a fabricação destas placas?

Carlúcio Mecânico (SD)
• Solicitou a construção de faixas de
pedestres elevadas na Av. Dom Othon
Motta, próximo à Igreja Matriz de Sant’Ana, entre
os números 612 e 620, e próximo ao imóvel de número 410.
• Solicitou que sejam tomadas as providências necessárias para a realização das seguintes melhorias na Alameda das Garças, no bairro Cidade Nova: operação
tapa buracos; realização de limpeza e capina; construção de passeio e instalação de redutor de velocidade.

Dr. Alencar Faleiros (PSDB)
• Solicitou que seja elaborada uma programação a ser transmitida em todas
as repartições públicas do Município onde haja televisor disponível para o público e que seja vedada
a transmissão de programas que não forem previamente selecionados pelas secretarias municipais de
Saúde, Educação e Fundação Cultural do Município.
• Solicitou a reforma e manutenção regular dos
banheiros públicos da Concha Acústica, principalmente da área masculina.

Dr. Guedes (PTB)
• Solicitou às autoridades que envidem
esforços para a implantação de um
“Hospital de Traumas” no Município.
• Solicitou à Prefeitura e ao DER – Departamento de
Estradas de Rodagem – do Estado de Minas Gerais,
as seguintes informações: Como está o projeto referente à duplicação da Rodovia MG-167, no trecho
entre Três Pontas e Varginha? Foi realizado convênio
para essa duplicação? Em caso afirmativo, há previsão para o início das obras? Há estudos referentes
à construção de uma passarela sobre a rodovia para
acesso de pedestres aos bairros Vila São Geraldo,
Park Rinaldo, Jardim Mont Serrat e Jardim Áurea?

Dr. Cláudio Abreu (PTB)
• Solicitou ao Deputado Estadual Dilzon
Melo que interceda junto à Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais para a
criação de uma Delegacia Especializada de Investigação
de Crimes Contra a Fauna no Município de Varginha.
• Solicitou à empresa Autotrans que a linha de ônibus
dos Bairros dos Carvalhos e Cruzeiro do Sul passe pela
Escola Municipal Professora Helena Reis – CAIC II.

Delegado Celso (PSB)
• Pediu ao Prefeito Municipal que realize alterações na Lei n. 5.085/2009,
que dispõe sobre a criação do Gabinete de Gestão
Integrada Municipal – GGIM.
• Solicitou ao Prefeito que envide os esforços necessários para a criação de um Fundo Municipal de
Segurança Pública.

Dudu Ottoni (PTB)
• Solicitou da Prefeitura informações referentes ao Parque São Francisco: O Instituto Estadual de Florestas – IEF - já aprovou o plano
de manejo do Parque São Francisco? Em caso negativo,
o que falta para sua aprovação? O Parque está no rol
de unidades de conservação aptas ao recebimento dos
valores referentes ao ICMS Ecológico? O município de
Varginha recebe repasses a título de ICMS verde?
• Solicitou à Prefeitura que realize o serviço de recapeamento asfáltico em toda extensão das Avenida Comendador Manoel Sendas e na Avenida Murilo Paiva, além
de operação tapa-buraco nas demais ruas do bairro Parque Mariela.

Vereadores promovem a primeira visita do
projeto Câmara nas Escolas

Leonardo Ciacci (PP)
• Questionou a Gasmig – Companhia
de Gás de Minas Gerais – e a Prefeitura:
A empresa está atuando na cidade? Em caso afirmativo, qual modalidade de fornecimento está sendo
aplicada: Gás Natural Liquefeito – GNL ou Gás Natural Comprimido – GNC? Existem consumidores
do gás na cidade? Se sim, informar quantos e quais
estão sendo atendidos atualmente. Em caso negativo,
o que está pendente?
• Solicitou que o Executivo, em parceria com os Governos Federal e Estadual, realize estudos e tome as providências cabíveis para viabilizar a implantação da Ceasa
– Central Estadual de Abastecimento – em Varginha.

Pastor Fausto (PR)
• Solicitou ao Comandante do 24° Batalhão da Polícia Militar que tome providências cabíveis para que seja realizado policiamento ostensivo nos postos de gasolina existentes
no Município.
• Encaminhou indicação à Prefeitura de Varginha solicitando que se realize um projeto de modernização,
manutenção e reforma no ponto de ônibus central.

Zacarias Piva (PP)
• Solicitou ao Prefeito Municipal, ao
Diretor da Fundação Cultural de Varginha e à Secretária Municipal de Educação, que envidem esforços para que seja realizada no município
uma exposição sobre a vida de Leonardo Da Vinci.
• Apresentou indicação solicitando ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para que seja instalada iluminação
pública na Avenida do Contorno.

Joãozinho Enfermeiro (PSC)
• Solicitou à Prefeitura que sejam realizados estudos para que o Parque Florestal
São Francisco seja utilizado para projetos de educação
ambiental e aberto para visitação da população em geral.
• Solicitou da Prefeitura as seguintes informações:
Quantos médicos cirurgiões ficam de plantão para
atendimento de urgência e emergência? Qual o sistema de plantão adotado no Município? Qual o valor
pago por cada plantão? Como o médico plantonista
é comunicado caso haja uma emergência?

Marquinho da Cooperativa (PRB)
• Solicitou a instalação de uma academia
de rua na Rua do Barreiro, em frente ao
PSF do Corredor São José e atrás do ponto de ônibus,
no Jardim Áurea.
• Apresentou indicação solicitando ao Prefeito Municipal e ao Departamento Municipal de Transporte e Trânsito para que seja realizada a instalação de
semáforo na Avenida Fleming, próximo ao Parque
Novo Horizonte.

Zilda Silva (PSDB)
• Solicitou a concessão de gratuidade no
transporte coletivo urbano para pacientes que fazem tratamento no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Varginha.
• Propôs a realização de uma parceria com a Câmara Municipal e seus Vereadores, no intuito de
promover uma campanha de cadastro no Banco
de Medula Óssea.

Zué do Esporte (PTN)
• Solicitou ao Prefeito Municipal e ao
Secretário Municipal de Esportes e Lazer, a viabilidade de colocação de grama no campo
da Escola Municipal Doutor Jacy de Figueiredo –
CAIC I e concessão de uniforme para a prática de
esporte aos alunos do Projeto Social Nova Geração.
• Solicitou a implantação de medidas de contenção
de velocidade ao longo da Avenida Major Venâncio,
nas proximidades dos imóveis números 451 e 387.

Vereadores falam sobre cidadania e educação política na Escola Municipal Augusto Paiva

A Escola Municipal José Augusto Paiva, localizada no bairro Santana, foi a primeira a receber a visita dos vereadores no
projeto Câmara nas Escolas. O
evento aconteceu no final de
maio e contou com a presença
do presidente da Casa, Zacarias Piva, dos vereadores Zilda
Silva, Dudu Ottoni, Buiú do
Ônibus e Leonardo Ciacci, da
secretária municipal de Educação Rosana Carvalho, além da
equipe de direção da escola.
A secretária de Educação, Rosana Carvalho, abriu o evento
falando sobre os direitos e deveres de todos nós perante à
sociedade. Ela ainda incentivou

a participação dos alunos nas
atividades que foram apresentadas e frisou a importância de
aplicar os conceitos de cidadania nas ações do dia a dia.
Em seguida, o presidente da
Câmara apresentou os demais
vereadores às crianças e iniciou
um bate papo sobre expectativas para o futuro, cidadania e
educação política. “Daqui podem sair nossos futuros prefeitos, vereadores, governadores,
deputados e até mesmo presidentes. A importância de estarmos aqui hoje é de orientá-los
sobre a importância da política
para a sociedade e incentivar que
cidadãos de bem se envolvam e

participem cada vez mais. Vocês
são o nosso futuro e queremos
que estejam preparados para as
responsabilidades que terão”,
disse Piva aos pequenos.
O diretor da Escola do Legislativo de Varginha, Robson Almeida,
aproveitou a reunião para explicar aos alunos como eles podem
participar do Concurso Cultural
Combate ao Aedes, que tem o
objetivo de dar voz às crianças
do município, ouvindo suas ideias
para o combate do mosquito Aedes aegypti. O concurso consiste
em escrever, em 10 linhas, uma
ideia para combater a multiplicação do mosquito transmissor da
Dengue, da Febre Amarela, da

Chikungunya e da Zika. Esse concurso é idealizado pela Câmara
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A melhor
ideia de cada escola será premiada
no mês de outubro.
Ao final da visita, os alunos receberam dos vereadores a Coleção Câmara nas Escolas, uma
coletânea de cartilhas educativas, que tratam de diversos temas sociais, como Alimentação
Saudável, Combate às Drogas e
Educação Financeira.
A próxima edição do Câmara
nas Escolas será no dia 29 de
junho, na Escola Municipal
Maria Aparecida de Abreu, no
bairro Damasco.
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Lei garante cerca de R$ 65 milhões para
saneamento básico

Internet popular passa por
reformas

Robson Souza de Almeida
27 anos
Secretário Geral e Diretor da
Escola do Legislativo

Mudanças beneficiam estudantes que utilizam o espaço para
pesquisas e estudos

Em abril, a Câmara Municipal
de Varginha aprovou o Projeto
de Lei, de autoria do Executivo,
que cria o Fundo Municipal de
Saneamento Básico. A referida
Lei nasceu de uma iniciativa do
presidente da Câmara, vereador
Zacarias Piva e garantirá cerca
de R$65 milhões para ser investido na área durante 30 anos.
Com a criação do Fundo, a
Copasa fica responsável por
destinar, mensalmente, 3% de

sua receita líquida operacional ao
município. Ou seja, um valor entre R$150 mil e R$180 mil.
“Tomei essa iniciativa na época
em que a Câmara votou a renovação do contrato com a Copasa. Como sabemos que a concessionária tem um alto lucro na
prestação dos serviços em nossa
cidade, pensei em uma maneira de reverter isso para a nossa
população. Com o Fundo Municipal, portanto, a Copasa terá

que repassar parte do seu lucro
para a Prefeitura, e esse dinheiro poderá melhorar a qualidade
do saneamento básico de Varginha. No final dos 30 anos de
contrato entre a concessionária
e o município, o valor total pode
chegar a R$ 65 milhões”, explicou Zacarias Piva.
O Projeto de Lei que institui
o Fundo Municipal de Saneamento Básico determina que
os recursos sejam destinados

para a criação de diversas
medidas, como custear programas e ações de saneamento básico e infraestrutura urbana, ampliar e garantir
a manutenção dos serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, promover ações de educação
ambiental em relação ao saneamento básico e ações de
reciclagem e reutilização de
resíduos sólidos.

Novidade da capital

ALMG cria projeto de lei com medidas de
combate ao Aedes aegypti
Em abril, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG
opinou pela aprovação de um
projeto de lei que cria medidas de prevenção e combate
ao mosquito Aedes aegypti no
âmbito estadual.
O projeto 1.498/15, de autoria do deputado Rogério Correia (PT), foi relatado pelo deputado Ulysses Gomes (PT),
cujo o parecer foi pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 2. A proposição está
pronta para ser examinada no
Plenário, em 1º turno.

O conjunto de regras determina a criação do Plano Estadual
de Educação em Saúde e Mobilização contra a Dengue, com
suas diretrizes. O projeto autoriza, ainda, a criação do Fundo
Estadual de Combate à Dengue
(FECD), sem fins lucrativos, especificando suas responsabilidades e a possibilidade de a instituição estabelecer parcerias com
entidades públicas e privadas. O
FECD, assim, fica responsável
por elaborar e executar o Plano
Estadual de Prevenção.
Ajustes necessários
No Substitutivo nº 1, a Comis-

são de Constituição e Justiça
(CCJ) apontou que a proposição original não estava de acordo com os dispositivos constitucionais, já que a elaboração e
execução de plano ou programas são competências do Poder Executivo.
Para corrigir os equívocos, a
CCJ apresentou o substitutivo nº 1, que insere, na forma
de diretrizes, o conteúdo passível de ser apresentado pelo
Legislativo na Lei 19.482, de
2011, a qual dispõe sobre medidas de controle da proliferação de mosquitos transmissores da dengue.

No substitutivo nº 2, a Comissão de Saúde aprovou as
alterações sugeridas pela CCJ,
mas ressaltou que as ações de
controle da proliferação do
mosquito estão no âmbito
municipal, cabendo aos níveis
nacional e estadual conduzir
as ações de caráter estratégico
e de longo alcance.
Já a Comissão de Administração Pública considerou
que a implementação das
medidas constantes no projeto não implica despesas
para o erário, pois elas contêm enunciados de caráter
genérico e abstrato.

O programa Internet Popular
passou por algumas reformas
no início deste ano. Agora, ele
conta com um espaço exclusivo
junto com a nova sala da Escola do Legislativo, que não tinha
local específico para a realização
das suas atividades.
Outra mudança importante
é em relação à utilização dos
computadores. Antes, o acesso
era de 30 minutos por usuário
em cada sessão, mas o uso era
praticamente ilimitado caso não
houvesse fila de espera. Isso fez
com que a finalidade do Internet Popular fosse desviada, já
que alguns usuários acabavam
excedendo o tempo acessando
jogos de entretenimento e redes sociais.

Com as alterações, o tempo de
acesso não poderá mais ultrapassar o limite de uma hora por
usuário em cada sessão. Essa
medida veio para incentivar o
uso consciente de toda a população, principalmente entre os
mais jovens.
O programa
O Internet Popular foi criado
em 2007 com o intuito de ser
fonte de informação para todos os varginhenses, e também
de ser uma ferramenta de pesquisa para trabalhos escolares
e acadêmicos.
Vale lembrar que os computadores estão livres para uso de
segunda à sexta-feira, das 8h às
11h e das 13h30 às 17h.

Por que escolheu trabalhar na
sua área?
Trabalhar a frente de projetos
e gestão sempre foi algo que
me cativou, fato que me levou
a estudar Administração e
Gestão Pública. É uma oportunidade de fazer a diferença para a sociedade. Quando
surgiu a possibilidade de assumir a Diretoria da Escola do
Legislativo, não hesitei, pois
trabalhar com educação, para
mim, é uma vocação.
Quanto tempo faz que você
trabalha na Câmara?
Trabalho na Câmara há 5 anos
no cargo de Secretário Geral e
na Função de Diretor da Escola do Legislativo há 2 anos.
Como é a sua rotina de trabalho no Legislativo e quais os

principais desafios?
É uma rotina com atividades
diferenciadas, pois cuido do
expediente das reuniões, algumas funções administrativas
da Câmara e da Escola do Legislativo, tanto em sua parte
administrativa como ministrando as aulas dos projetos
“Parlamento Jovem” e “Nasce um cidadão”.
Sua relação com a política
mudou desde que começou a
trabalhar na Câmara?
Sim, por exemplo, vemos a cada
dia a responsabilidade para gerir
um Município como Varginha.
Exige muito profissionalismo
e dedicação. Percebemos que
o peso do nosso voto se torna
muito grande quando nossos representantes votam nas decisões
de nossa cidade.
Tem algum acontecimento,
livro ou filme que tenha influenciado sua vida profissional?
Um filme que me inspirou
quando estudava para o concurso da Câmara Municipal
era “À procura da felicidade” com Will Smith. É um
filme que mostra que apesar
de todas as dificuldades na
vida, o estudo, o preparo, a
vontade de superar e acreditar em si mesmo são os caminhos para a vitória na vida
e na carreira.
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Por dentro do Legislativo

Tribuna Livre: mais uma
ferramenta da democracia

Agora que você terminou a leitura e está
inteirado sobre a Tribuna Livre, complete
as seguintes frases:

2 – “[...] após o pronunciamento do participante, o
_________ poderá solicitar a palavra para questionar [...]”
3 – A Tribuna Livre acontece às ____________.
4 – O participante só poderá ser interrompido caso
ultrapasse o tempo limite ou _______________________.
5 – A Tribuna Livre é uma ferramenta da _____________.
6 – Além de opinar sobre projetos elaborados por
vereadores, o cidadão também pode questionar os de
______________________.
7 - O objetivo da Tribuna Livre é incentivar a
______________________.
8 - “[...] Para participar, é preciso entrar em contato com a
secretaria da Câmara de Varginha e ________________ [...]

Versão Br

O cidadão pode utilizar esse espaço para fazer questionamentos, apontar posicionamentos,
apresentar projetos e expor
opiniões sobre quaisquer projetos de lei que estejam sendo
discutidos pelos vereadores, inclusive os de iniciativa popular.
Durante a sessão, antes de passar a palavra para o cidadão inscrito, o presidente da Casa faz
a leitura e despacho do expediente do dia. Enquanto faz o
pronunciamento, o cidadão não
pode ser interrompido por nenhum vereador, a não ser que
o munícipe ultrapasse o tempo
delimitado - 15 minutos - ou
utilize linguagem inadequada.
Após o pronunciamento do
participante, o vereador poderá
solicitar a palavra para questionar e discutir ideias que envolvam o assunto em questão.

1 – O tempo máximo do discurso na tribuna livre é de
____________.

Respostas: 1 – 15 minutos; 2 – vereador; 3 – segundas-feiras; 4 – utilize linguagem inadequada;
5 – democracia; 6 – iniciativa popular; 7 – participação popular; 8 – agendar uma data.

Envolver o cidadão no cotidiano do Legislativo e criar
espaços democráticos são
tarefas que a Câmara de Varginha tem desempenhado. A
Tribuna Livre, que dá oportunidade a todos os varginhenses de manifestarem
suas ideias e opiniões dentro
da Casa de Leis, é mais uma
ação para incentivar a participação popular.
A Tribuna Livre acontece todas
as segundas-feiras, durante as
reuniões ordin árias. Para participar, é preciso entrar em contato com a Secretaria Geral da
Câmara de Varginha e agendar
uma data. No momento da inscrição, o cidadão deve informar
o assunto que deseja discutir na
reunião, pois a abordagem de
outros temas não será permitida posteriormente.

