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Editorial

Mais um ano da Legislatura 2017/2020 teve início e
novos desafios estão sendo
cumpridos pela Câmara. O
principal deles é o Plano
Diretor, que é um dos projetos mais importantes para
o desenvolvimento e progresso de um Município e
que deverá ser votado ainda
este ano pelos vereadores de
Varginha. Mas isso será feito
apenas depois de ouvir a população dos quatro cantos
da cidade, em algumas edições do Câmara nos Bairros.
E dando sequência aos projetos de sucesso do Legislativo varginhense, os vereadores já começaram as visitas
do projeto Câmara nas Empresas. Desta vez, a Coletek
que abriu suas portas e mostrou a grandiosidade do trabalho realizado pelos seus
cerca de 300 colaboradores.
As visitas continuam ao longo deste ano com o mesmo
objetivo, estreitar o relacio-

namento entre os vereadores, comunidade e empresas.
Outra iniciativa da Câmara
que está cheia de novidades
em 2018 é a Escola do Legislativo. Neste ano, alunos
de 11 e 12 anos podem participar do novo projeto que
é o Plantando uma Semente
e também terá início o Câmara Sênior, voltado para o
público acima dos 60 anos.
Sem contar, é claro, que os
projetos fixos, como o Nasce um Cidadão e o Parlamento Jovem continuam.
Como você poderá comprovar nas próximas páginas, a Câmara Municipal de
Varginha continua ativa e
dinâmica, com a realização
de muitas ações em prol da
população. Acompanhe esta
edição do Jornal da Câmara
e perceba que o trabalho do
Legislativo da nossa cidade
continua sendo referência,
realizado de forma participativa e transparente.

A Câmara faz

Ação cidadã

Para que servem as
comissões técnicas
permanentes?

Escola do Legislativo começa o ano com
novidades

Alunos do Projeto Plantando uma Semente

Quem frequenta o prédio da
Câmara Municipal de Varginha
com certeza já ouviu ser pronunciada a palavra “comissão”.
De fato, existem diferentes tipos
de comissões legislativas e cada
uma possui um objetivo específico. No geral, as comissões técnicas permanentes são órgãos
técnicos destinados a proceder
estudos, emitir pareceres especializados, realizar investigações
e representar o Legislativo Municipal. Essas comissões têm
livre acesso às dependências,
arquivos, livros e documentos
das repartições municipais e são
compostas por três vereadores
eleitos para mandato de um ano.

Outra característica é que as
comissões permanentes são
temáticas e só analisam as
propostas que estiverem estritamente relacionadas ao tema.
Todas são formadas por três
vereadores que ocupam os
cargos de Presidente, Secretário e Vogal. Em Varginha,
temos quatro: Comissão de
Justiça, Legislação e Redação
Final; a Comissão de Finanças
e Orçamento; a Comissão de
Saúde, Assistência, Promoção
Social, Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer; Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Comércio
e Indústria.
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As aulas da Escola do Legislativo retornaram no início do mês
de março. Neste ano, com a implantação de novas atividades,
70 crianças e jovens da cidade
serão beneficiados.
Plantando Uma Semente é
o nome do novo programa da
Escola do Legislativo. As atividades são voltadas para alunos do 5º e 6º ano do Ensino
Fundamental, de 11 e 12 anos
de idade. O projeto foi criado
devido ao sucesso obtido em
2017 pelo Câmara nas Escolas.

O objetivo é propor um diálogo profundo sobre questões
que envolvem a cidadania.
Neste ano, o Nasce um Cidadão
acontece em dois períodos: toda
quinta-feira, das 8h30 às 10h
e das 14h às 15h30. Vale lembrar que em 2015, ano em que
foi implementado, o Nasce um
Cidadão se destacou no projeto
nacional Câmara Mirim, realizado anualmente pela Câmara dos
Deputados, em Brasília.
Já as oficinas do Parlamento Jovem, destinadas aos es-

tudantes do Ensino Médio,
acontecem às terças-feiras,
das 18h às 19h30. No ano passado, os alunos Israel Mateus
Melo Oliveira e Everton Fonseca Nunes ganharam destaque em Brasília. Israel, 19
anos, apresentou um projeto
sobre o incentivo ao reaproveitamento dos resíduos da
construção civil. Já Everton,
17, falou sobre a preservação
do cerrado. Os dois projetos
foram aceitos na Câmara de
Deputados e estão à dispo-

Câmara sênior e gincanas
Neste ano, outra novidade é
o programa Câmara Sênior,
voltado para pessoas com mais
de 60 anos de idade. O projeto
promove palestras e diversas
atividades dinâmicas.
Entre as gincanas da Escola do
Legislativo, o destaque é a Vereador da Galera, uma competição onde alunos do Ensino
Médio deverão criar projetos,
coligações e proposições de
lei. As atividades estão previstas para o próximo recesso da
Câmara, em julho.
Já a tradicional Gincana do
Saber, voltada para alunos do
9º ano do Ensino Fundamental, também terá uma edição
em 2018. Nela, os jovens são
desafiados a estudarem o livro
“A Constituição em Miúdos”
para participarem, posteriormente, de uma sabatina com
os vereadores.
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Sessão em Pauta

Matéria de capa

Proposições

De volta: Câmara nas Empresas faz primeira
visita de 2018

Buiú do ônibus (PTN)
• Solicitou à Prefeitura que realize melhorias na Rua José Alves Ferreira, em frente
ao Centro Municipal de Educação Infantil Ângela Aparecida Moreira, no Sagrado Coração, como a instalação de
placas e pintura de sinalização e de trânsito; instalação de
faixa de pedestre e operação tapa-buraco.
• Solicitou a instalação de um abrigo com banco e cobertura no ponto de ônibus da Rua Humberto Pizzo,
próximo ao número 351, no cruzamento com a Travessa
Humberto Pizzo, no Canaã.

Carlos Costa (PMDB)
•Pediu a realização de operação tapa-buracos no Jardim Estrela II, especialmente na
Avenida João Augusto de Carvalho e ruas Paulo Severo
de Paiva, Padre Cornélio Korovsky e José Coelho Lemos.
Além de solicitar atenção especial no ponto de ônibus da
Rua Padre Cornélio Korovsky, no Jardim Estrela, em frente ao número 244-A e a capina do mato que está invadindo
o leito carroçável desta mesma rua.
• Questionou a Prefeitura e a Plenária dos Conselhos Comunitários Urbanos e Rurais de Varginha sobre: a quantidade
de conselhos comunitários existentes em Varginha; quantos
estão em atividade; se estão regularizados e se tiveram eleições para sua diretoria nos prazos legais. Também questiona por que muitos conselhos estão totalmente paralisados e
abandonados, o que será feito para que todos os conselhos
sejam regularizados e quando haverá a eleição da entidade
que irá substituir a Plenária dos Conselhos Comunitários?

Carlúcio Mecânico (SD)
• Solicitou para a Prefeitura a realização de algumas melhorias no bairro Alto dos Pinheiros,
tais como: limpeza e capina, operação tapa buraco, reforma do
parque infantil e construção de uma academia de rua.
• Questionou a Prefeitura e a Copasa sobre o serviço prestado em Varginha. Entre os questionamentos estão: por que
o valor da taxa de esgoto está praticamente igual ao valor
cobrado pela água? Qual a justificativa da cobrança do mínimo de 6 mil litros? Como é feita a análise da água? Por que
falta água no Bairro Centenário aos finais de semana? Existe
a possibilidade de colocar hidrômetro na rede de esgoto?
Qual a porcentagem de esgoto coletado, tratado e disposto
adequadamente após o tratamento na cidade?

Delegado Celso (PSB)
• Apresentou a planilha de custos e o plano
de trabalho da Associação Apascentar Vida
Nova – ASVIN - e solicitou a liberação de verba no orçamento, no valor de R$200 mil à associação, de acordo
com emenda já apresentada pelo vereador.
• Apresentou o plano de trabalho desenvolvido no “Projeto Viver Sem Medo – Crimes de Violência Doméstica”
desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Varginha
Alessandra Cristina Monteiro, enquadrando nas propostas do Fundo Municipal de Segurança Pública e Defesa
Social e solicitando a liberação de verba, de acordo com
emenda já apresentada pelo vereador.

Dr. Alencar Faleiros (PSDB)
• Solicitou ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal do Meio Ambiente infor-

mação sobre o transporte da parte do lixo que vai para o
aterro sanitário: O que pode ser feito para diminuir o odor
que exala nas ruas por onde o caminhão passa?
• Questionou sobre a formação de consórcios regionais
no Município de Varginha, onde a ideia básica consiste em
reunir cidades de uma mesma região em torno da necessidade de solucionar problemas das mais variadas secretarias,
como a Saúde, por exemplo.

Dr. Cláudio Abreu (PTB)
• Solicitando à Prefeitura que realize, de forma
urgente, o aumento da esterilização cirúrgica de
cães e gatos, para evitar, em um futuro próximo, os problemas
causados pelo descontrole de natalidade desses animais.
• Sugeriu a concessão de desconto no Imposto Predial Territorial Urbano- IPTU – para empresas e munícipes que instalarem
câmeras de videomonitoramento em frente a seus comércios e/
ou residências, incentivando a melhoria dos procedimentos de
segurança pública por meio da iniciativa privada.

Dr. Guedes (PTB)

Marquinho da Cooperativa (PRB)
• Solicitou ao prefeito e ao secretário Municipal de Meio Ambiente, a seguinte informação referente ao descarregamento das caçambas
de entulhos: Onde os entulhos, a madeira, o material
reciclável, o lixo doméstico e os resíduos industriais estão sendo descarregados?
• Apresentou indicação onde sugeriu à Prefeitura que seja
verificada a disponibilidade de implantar em cada Policlínica e Unidade Básica de Saúde – UBS - um ponto de
coleta de medicamentos.

Pastor Fausto (PR)
• Solicitou ao prefeito as seguintes informações sobre o Processo Licitatório do Transporte Coletivo do Município: Qual a previsão para abertura do edital de licitação? Já existem estudos e exigências
sobre o referido edital? A Prefeitura compromete-se em
enviar para a Câmara as propostas e documentos das empresas concorrentes do edital?

• Questionou a Prefeitura e o Governo Estadual sobre quais medicamentos estão em falta nas unidades de saúde do município? Como será sanado
esse problema? O Município já buscou meios para aumentar
o estoque de medicamentos para distribuição e atendimento
integral aos munícipes?

• Solicitou, com urgência, à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, operação tapa-buracos na Rua
Colômbia no bairro Vila Pinto.

• Solicitou ao prefeito que analise a viabilidade e tome as providências cabíveis para estabelecer Parceria Público-Privada
– PPP - para adoção de praças públicas pela comunidade.

• Solicitou ao Prefeito Municipal e ao Comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar para
que seja instalado um Posto Policial Fixo no bairro Carvalhos.

Dudu Ottoni (PTB)
• Solicitou à Prefeitura e ao Deputado Federal
Dimas Fabiano que busquem recursos financeiros para a aquisição de equipamentos para Centro de Reabilitação Física, localizado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Semel, proporcionando melhor qualidade de atendimento
aos pacientes do local.
• Solicitou que a Prefeitura realize a reforma da quadra poliesportiva do São Geraldo, que fica na Rua Antônio Bernardes
Pereira, próximo ao número 578.

Joãozinho Enfermeiro (PSC)
• Solicitou à Prefeitura que realize a instalação
de faixa elevada para travessia de pedestres na
Avenida Sérgio de Biagi Bueno, no Bairro Jardim Bouganville.
• Apresentou indicação solicitando à Prefeitura que estude a possibilidade e tome providências necessárias para a
liberação, com mais frequência, de consultas para clínico
geral no Programa Saúde da Família – PSF que atende ao
Bairro da Vargem.

Leonardo Ciacci (PP)

Zacarias Piva (PP)

• Solicitou à Prefeitura informações sobre as Unidades de
Atenção Primária à Saúde – UAPS Dr. Vivaldo Garcia,
no Bairro Vila Barcelona e CAIC II, no Bairro Jardim
Cidade Nova: Há previsão para acabar com o problema
de marcação de consulta nessas unidades de saúde? Há
previsão para contratação de outros médicos no Posto do
Caic II? Quais medidas estão sendo tomadas para sanar
o problema da demora em conseguir consulta? Quantas
guias para realização de exames são disponibilizadas mensalmente nos referidos Postos de Saúde?

Zilda Silva (PSDB)
• Solicitou ao Prefeito Municipal e à Autotrans, a implantação de mais linhas de ônibus
para os bairros Sagrado Coração I e II, Residencial Sete de
Outubro e Alto da Figueira I, II e Parque Alto da Figueira e
instalação de placas com os nomes dos logradouros.
• Questionou o prefeito e o secretário Municipal de Saúde
se eles têm conhecimento sobre os fatos ocorridos na UPA
e amplamente divulgado nas redes sociais, que diz respeito à
falta e até mesmo erro de diagnóstico médico e se foi aberta
alguma sindicância para apurar os fatos.

Zué do Esporte (PTN)

• Solicitou à Prefeitura que estude a possibilidade de não demolir o Ginásio Poliesportivo
Targino Fernandes Valias, conhecido como Melãozinho,
mesmo que o mantenha sem a cobertura.

• Solicitou medidas de contenção de velocidade ou semáforo ao longo da Avenida Manoel Vida, no Park Urupês e Bairro Imaculada Conceição,
especialmente nos dois lados do cruzamento com a Avenida
Manuel Diniz e nas proximidades da Praça do Estudante.

• Apresentou um requerimento, solicitando da Prefeitura informações sobre a questão habitacional no Município. Há
estudos e programação para a construção de um novo conjunto habitacional no Município? Em caso afirmativo, qual a
data para o início das obras?

• Quer saber por que ainda não foram realizadas as medidas para organizar o trânsito na Avenida Antônio da Silva
Neto, no Bairro Primavera, próximo à Escola Professora
Selma Aparecida Bastos Martins e se existe previsão para a
realização desse serviço.

Vereadores acompanham o gerente administrativo da Coletek, Rafael Arja, durante tour pela empresa

O Projeto Câmara nas Empresas voltou com tudo em
2018. No fim de março, o presidente da Câmara, Leonardo
Ciacci, e os vereadores Carlúcio Mecânico, Dudu Ottoni,
Zacarias Piva e Zilda Silva visitaram a empresa Coletek.
Durante a visita, os vereadores passaram por todos os departamentos da empresa e conheceram todos os processos
de trabalho. O gerente administrativo da Coletek, Rafael

A Coletek
Atualmente, a Coletek trabalha com a produção de produtos periféricos de informática,
como mouse, teclado, speakers
e gabinete de computadores.
Além de possuir marca própria, que é a C3 Tech, a empresa também é representante exclusiva de marcas como a HP,
líder no setor de informática.

Arja, foi quem recepcionou
os vereadores e os guiou durante o tour. Todos ficaram
surpresos com o tamanho e
com a quantidade de produtos produzidos em Varginha,
que são distribuídos no Brasil.
Após o passeio pela empresa, os vereadores se reuniram
com o gerente administrativo
em uma sala de reunião para
conversar sobre a empresa e o
projeto da Câmara.
“Eu, especialmente, fico mui-

to feliz em ver o crescimento
e a importância da Coletek em
Varginha, porque acompanho
seu desenvolvimento desde a
terraplenagem deste terreno
onde está instalada, passando
pela construção e o progresso de suas ações aqui. Somos
gratos por ter em nossa cidade uma empresa que valoriza
a mão de obra local e eleva
o nome do nosso Município
com a qualidade do trabalho
desempenhado”, disse o presi-

dente da Câmara de Varginha,
vereador Leonardo Ciacci.
O Câmara nas Empresas, criado em 2017, continua com o
mesmo objetivo de se aproximar das instituições que
geram milhares de empregos
para os moradores de Varginha. Além disso, o projeto
visa colocar a Câmara à disposição das empresas, estreitando laços e fortalecendo a
relação entre a população e o
Poder Legislativo.
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Serviços para você

Loteador é
obrigado a
instalar placas
com nomes
das ruas

Transmissões pelo Facebook
continuam em alta

Em agosto de 2017, a Câmara Municipal aprovou a Lei nº
6.332, que obriga loteadores
da cidade a se responsabilizarem pela identificação de
todas as vias do lote. Ou seja,
agora o loteador fica responsável por fixar postes e placas
de identificação, obedecendo
a legislação da cidade. “Fica o
loteador, concluído o loteamento que se propôs aprovar,
obrigado a responsabilizar-se
pela identificação de todos
os respectivos logradouros,
fixando postes e as respectivas placas”, diz um trecho da
nova regra.
Atualmente, a população de
alguns bairros de Varginha
sofre com a falta de sinalização. E a lei, sancionada em
outubro de 2017, vai impedir
que o problema se agrave,
exigindo que os loteadores
não deixem de cumprir com
a obrigação.

Ana Cristina
Ribeiro Beneton Amélio
36 anos
Assessora da Presidência

Depois do sucesso registrado
em 2017, a Câmara Municipal
de Varginha continua transmitindo as sessões legislativas
pelo Facebook. No ano passado, foram 92 transmissões que
envolveram sessões ordinárias,
extraordinárias, audiências públicas, homenagens e títulos de
cidadania. Ao todo, mais de 80
mil visualizações.
Em 2018, as sessões continuam
sendo exibidas toda segunda e
quarta-feira, a partir das 18h. As
sessões também são transmitidas ao vivo pelo canal da Câmara de Varginha no Youtube. Para
a Câmara, ações como essa são

fundamentais para aumentar
a transparência da instituição.
“Hoje, o Facebook é um palco
de visibilidade e, também, de
diversas discussões. Por isso,
proporcionar mais esse meio
de diálogo com a população
significa demonstrar que somos
uma Câmara transparente, que
expõe suas ações. Transmitir as
sessões ao vivo pelo Facebook
é mais uma maneira que encontramos de dar ainda mais transparência às iniciativas do Poder
Legislativo e receber o retorno
da população”, explicou o presidente da Câmara, vereador
Leonardo Ciacci.

Como iniciou sua profissão
de Assessora Parlamentar?
Comecei há algum tempo, sem
mesmo compreender muito a
importância do trabalho no âmbito legislativo, mas ao longo dos
anos, com as diversas atividades
que fui desenvolvendo, aprendi
a gostar de política e entender o
trabalho importante que é realizado em uma Câmara.
Quanto tempo faz que você
trabalha na Câmara?
Há 4 legislaturas.
Como é a sua rotina de trabalho no Legislativo e quais os

principais desafios?
A rotina é intensa, com muitas
responsabilidades e o principal
desafio acredito que seja ajudar
as pessoas que procuram a Câmara diariamente, procurando
soluções para os mais diversos
assuntos, prestando-lhes um
bom atendimento.
Sua relação com a política
mudou desde que começou a
trabalhar na Câmara?
Sim. Na verdade, não me interessava muito por política, mas a partir
do meu trabalho comecei a entender mais sobre o assunto e participar mais ativamente não só da política local, bem como da nacional.
Tem algum acontecimento, livro ou filme que tenha influenciado sua vida profissional?
Sim, o filme Diabo veste Prada
de Lauren Weisberger, onde o
gosto pelo que se faz é muito
importante para obter sucesso
no trabalho desenvolvido, seja
ele qual for.
Versão Br

Lei que faz a diferença
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Por dentro do Legislativo

O que faz um vereador?

Quando vamos às urnas durante as eleições municipais,
buscamos votar em quem representa as nossas ideias e necessidades, certo? Acontece
que algumas pessoas acabam
votando em candidatos a ve-

reador na esperança de que façam algo que está nas mãos do
Poder Executivo (Prefeitura).
Afinal, você sabe quais são as
funções do vereador?
A primeira e mais importante delas é, de fato, defender

os interesses da população
perante o Poder Público. E
isso acontece de diversas maneiras, principalmente no ato
de legislar. Anualmente, os
vereadores aprovam leis que
afetam diretamente a vida dos
munícipes, como leis de transporte coletivo, manutenção de
vias públicas, coleta de lixo,
etc. Durante as sessões ordinárias, que acontecem semanalmente, o vereador aprova
ou rejeita projetos de leis, formulam decretos legislativos,
indicações, resoluções, pareceres e requerimentos.
Outra função primordial é a
de fiscalizador do Poder Executivo. A Câmara tem a obrigação de acompanhar todas as

ações do prefeito e dos secretários municipais para garantir
o uso adequado dos recursos
públicos. Também é uma maneira de fiscalização quando a
Câmara analisa o Plano Diretor e a atuação das comissões
que discutem e aprovam o
orçamento anual, ajudando a
definir onde e como aplicar o
dinheiro do município.
Para ser um candidato a vereador, o cidadão necessita ter o
domicílio eleitoral na cidade
em que pretende concorrer e
ser filiado a um partido político. Além disso, deve possuir
nacionalidade brasileira, ser
alfabetizado, estar em dia com
a Justiça Eleitoral e ser maior
de 18 anos.

Agora que você aprendeu um pouco sobre o Poder Legislativo, marque as ações que o
vereador pode e não pode fazer no nosso cotidiano. Para conferir as respostas certas, basta
acessar o Qr Code ao lado.

