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DIRETRIZES PARA O CRESCIMENTO
Câmara vai aos bairros debater projeto do Plano Diretor com a população
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Vereadores reduzem
orçamento para viabilizar
obras na cidade
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Editorial
popular e investir na cidadania também é o foco do
novo projeto da Câmara de
Varginha, o Câmara Sênior,
que tem a população da terceira idade como público.
Munícipes com mais de 60
anos poderão participar dos
dez encontros previstos no
projeto, entre junho e agosto. Saiba mais na matéria na
página 3.
Em tempo de dificuldades
econômicas em todo o país,
a Câmara de Varginha tomou uma medida responsável, pensando na qualidade
de vida de todos. Economizou R$ 700 mil no seu orçamento deste ano e liberou
esses recursos para viabilizar
diversas obras. Você vai saber mais nesta página.
Nesta edição, você ainda vai
saber um pouco mais sobre
as iniciativas dos vereadores, que sempre visam ao
bem-estar da população e o
avanço de Varginha.
Boa leitura!

Ação cidadã

Legislativo reduz
orçamento e contribui
para viabilizar obras

Projeto Câmara Sênior: cidadania não tem idade

Crédito das fotos: Márcio Borges/ Varginha Online, Correio do Sul e Pavican Pavimentação e Terraplanagem.

A Câmara de Varginha reduziu
seu orçamento em R$ 700 mil
para contribuir na execução de
obras importantes para a cidade. A economia nos recursos
foi possível graças à consciência do Legislativo de que é
preciso colaborar para a realização de melhorias na cidade.
Com esses valores, a Prefeitura
poderá realizar diversas ações,
entre elas a revitalização do
centro comercial, a reforma
da praça do Jardim do Sapo e
a aquisição de massa asfáltica
para recapeamento.
“Temos orgulho de a Câmara
de Varginha ser referência na
região pela lisura com que trata o dinheiro público. Há anos
que se gasta menos do seu
orçamento e isso possibilita

que o valor que seria destinado à manutenção do Legislativo seja revertido para obras
essenciais para a população”,
disse o presidente da Câmara,
Leonardo Ciacci, complementando que a economia é possível graças a um planejamento
contínuo dos gastos.
A liberação da dotação orçamentária que seria da Câmara para uso da Prefeitura demonstra harmonia entre os
poderes e a responsabilidade
com o bem-estar da população. “Em comum acordo
com a Prefeitura, reduzimos
nosso orçamento. Os poderes
Executivo e Legislativo demonstram, assim, harmonia, e
quem ganha é o povo”, conclui Leonardo.
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Estatuto do Idoso, Violência, Políticas Públicas e Saúde são alguns dos temas discutidos em sala de aula

O exercício da cidadania é um
direito de todos e o Poder Legislativo deve estar presente
na sociedade e agir de forma a
contribuir para a sua garantia
e pleno desenvolvimento. Por
isso, neste ano, a Câmara de
Varginha apresenta o projeto
Câmara Sênior, uma iniciativa

que permite à população da terceira idade discutir ativamente
sobre os assuntos importantes
para o seu dia a dia.
Todos os cidadãos com mais
de 60 anos podem participar,
garantindo um momento de
educação legislativa, convivência, troca de ideias e valoriza-

ção da experiência. Os assuntos debatidos serão Estatuto
do Idoso, Violência, Políticas
Públicas, Saúde, Economia
Doméstica, Crime e Fraude,
Motivação, Sexualidade na
Terceira Idade, Conhecendo a
Política e Minha História e Valorização Pessoal.

Serão dez encontros semanais,
de junho a agosto, todas as
terças-feiras, às 14h. Os oito
primeiros serão realizados no
Centro de Atendimento ao
Idoso e os dois últimos, na
Câmara Municipal, para incentivar a participação na vida legislativa da cidade.
Versão Br

Para o pleno desenvolvimento de um município, é
preciso estudar, planejar e
realizar ações que garantam
um crescimento ordenado a
médio e longo prazos. Para
isso, a cidade precisa ter
uma lei, o Plano Diretor,
que preveja todas as regras
nas mais diversas áreas: planejamento territorial, infraestrutura, habitação, meio
ambiente, trânsito, educação, cultura e esporte. E o
Plano Diretor só se torna lei
após discussão e votação na
Câmara Municipal.
Sabendo da importância do
Plano Diretor para Varginha, os vereadores levaram
o debate para a população.
Em junho e nos próximos
meses, as reuniões do projeto Câmara nos Bairros terão
esse objetivo: ouvir as sugestões da população para o
Plano Diretor. Nesta edição,
você vai saber um pouco sobre o que aconteceu na primeira reunião, no CAIC I.
Promover a participação

A Câmara faz

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

Site: www.camaravarginha.mg.gov.br
Contato: imprensa@camaravarginha.mg.gov.br

Tiragem:
10.000 unidades
O Jornal da Câmara de Varginha é uma publicação bimestral.
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Sessão em Pauta

Matéria de capa

Proposições

Câmara vai aos bairros discutir Plano
Diretor com a população

Buiú do ônibus (PTN)
• Pediu à Prefeitura que realize a
limpeza urbana em toda a extensão
dos bairros Belo Horizonte, Vale das Palmeiras
e Jardim Bouganville.
• Solicitou a aquisição de novos abrigos de
ônibus com cobertura e a revitalização dos já
existentes, para melhor atender os usuários do
transporte coletivo.

Carlos Costa (PMDB)
• Quer saber da Administração Municipal como será corrigido o erro técnico que alterou a Licença de Incentivo a Disciplina,
Assiduidade e Pontualidade (Lidap) dos servidores
públicos municipais e quando o projeto de lei que
restitui a Lidap será encaminhado para a Câmara.
• Solicitou que a Prefeitura e a Autotrans verifiquem
a possibilidade de implantar uma linha do transporte
coletivo urbano que atenda o bairro Alta Vila.

Carlúcio Mecânico (SD)
• Pediu que seja realizada varrição,
limpeza e capina, operação tapa-buraco e melhorias na sinalização do Padre Vitor,
especialmente na rua Jair Santana.
• Questionou o Governo de Minas Gerais por
que a obra do Ginásio Poliesportivo da Escola
Estadual Professor Antônio Domingues Chaves,
no Sion, foi iniciada e não concluída e se existe
previsão para a retomada e conclusão da quadra.

Delegado Celso (PSB)
• Solicitou à Administração que cumpra as emendas apresentadas pelo
vereador no orçamento de 2018 destinadas à Associação Apascentar Vida Nova (Asvin) e à Secretaria de Saúde.
• Projeto de lei que obriga a instalação de coletores de chorume nos veículos coletores de lixo no
município de Varginha.

Dr. Alencar Faleiros (PSDB)
• Solicitou à Prefeitura que seja disponibilizado um agente para atuar na
vigilância da Policlínica Central.
• Apresentou um requerimento questionando
como está o tempo de consulta dos médicos especialistas nas Unidades de Saúde de Varginha, o sistema de referência, os protocolos de atendimento,
a informatização do atendimento e a relação entre
os especialistas e clínicos gerais.

Dr. Cláudio Abreu (PTB)

Marquinho da Cooperativa (PRB)

• Solicitou à Prefeitura que realize a
limpeza da quadra poliesportiva localizada no bairro Sagrado Coração.

• Solicitou que a Prefeitura realize a
extensão do toldo em todo o passeio
da Policlínica Central.

• Apresentou projeto de lei que torna obrigatória
nas clínicas veterinárias, pet shops, casas agropecuárias e estabelecimentos ou profissionais que prestam atendimento veterinário, a implantação de microchips em cães, gatos e equídeos atendidos.

• Pediu à Prefeitura que sejam tomadas as providências necessárias para a construção de uma
nova creche no bairro Canaã.

Dr. Guedes (PTB)

Pastor Fausto (PR)

• Questionou qual a quantidade de etilômetros utilizados no município e se
o quantitativo está de acordo com a demanda da
cidade e em perfeitas condições de uso.

• Pediu ao prefeito que providencie
a construção de uma faixa elevada
de pedestres na avenida Murilo Paiva, no bairro Parque Mariela.

• Solicitou a criação de projetos de conscientização
da população para ações contra as queimadas urbanas, além da criação de uma brigada de incêndio
mista, para combate às queimadas na cidade.

• Solicitou que o representante legal da Copasa
seja convocado para usar a Tribuna Livre da Câmara e dar explicações sobre o tratamento de água
e esgoto realizado no Município.

Dudu Ottoni (PTB)
• Pediu a realização da reforma da quadra poliesportiva da rua Antônio Bernardes Pereira, no São Geraldo.
• Apresentou o projeto de lei que institui no município de Varginha o programa “Adote um ponto de
ônibus”.

Joãozinho Enfermeiro (PSC)
• Apresentou o projeto de lei que torna
obrigatória a afixação de cartaz contendo aviso sobre os riscos do consumo de carambola
para os doentes renais crônicos em Varginha.
• Pediu a realização de melhorias na Praça das Rosas, no bairro Pinheiros, como poda das árvores.
Troca de postes e revitalização do parque infantil.

Leonardo Ciacci (PP)
• Solicitou à Prefeitura informações
sobre a revitalização da Praça Dom
Pedro II, conhecida como Jardim do Sapo, principalmente qual é a previsão para a entrega das obras.
• Pediu ao prefeito e aos governos estadual e federal
que sejam tomadas as providências cabíveis para a
implantação da Central Estadual de Abastecimento
(Ceasa) em Varginha.

Zacarias Piva (PP)
• Solicitou a instalação de um Posto
Policial Fixo no bairro Carvalhos.
• Pediu à Prefeitura que seja concluída a pavimentação asfáltica da rua Máximo Ladeiro, no bairro
Jardim Áurea.

Zilda Silva (PSDB)
• Pediu ao prefeito que sejam construídos vestiários no Clube dos Servidores Públicos de Varginha.

Primeira reunião para discutir Plano Diretor com a população aconteceu no CAIC I

A Câmara de Varginha está discutindo com a população o projeto do Plano Diretor da cidade.
Na primeira semana de junho,
foi realizada a primeira de uma
série de reuniões nos bairros
que vão discutir o projeto. E a
conversa foi com os moradores
do bairro Imaculada, no CAIC
I, que compareceram em peso,
apesar do frio e da chuva. As
reuniões abertas fazem parte do
projeto Câmara dos Bairros, que
voltou com força este ano.
Responsável por dar as diretrizes
de desenvolvimento da cidade

por um período de dez anos, o
Plano Diretor é essencial para
um crescimento ordenado e adequado. Os temas presentes no
projeto são: planejamento territorial, infraestrutura, habitação,
meio ambiente, trânsito, educação, cultura e esporte.
Apresentado pelo Executivo,
o projeto de lei do Plano Diretor está na Câmara para ser debatido e votado. Devido à sua
importância para a população, a
Câmara decidiu discutir o projeto diretamente com a população,
visitando as regiões da cidade e

fazendo grandes discussões com
quem realmente sabe o que é
prioridade para seu bairro, seu
dia a dia, sua vida.
Na visita no CAIC I, dezenas de
moradores, lideranças e autoridades civis do Imaculada e adjacências venceram o mau tempo
e participaram da reunião. Eles
trocaram ideias e propostas com
os vereadores Dr. Alencar Faleiros, Dudu Ottoni, Zacarias Piva,
Zilda Silva e Zué do Esporte e o
presidente da Câmara, Leonardo Ciacci, que conduziu o evento. Uma equipe da Prefeitura,

que elaborou o projeto do Plano
Diretor, também participou.
O presidente da Câmara comentou sobre a reunião e a importância da participação popular para as definições do Plano
Diretor: “É fundamental que a
população apresente propostas,
sugestões e tire suas dúvidas. É
preciso incluir a opinião popular para que o plano realmente
atenda a todos, e essa é a hora
de participar.” Nos próximos
meses haverá mais reuniões,
que serão divulgadas no site e
nas redes sociais da Câmara.

• Solicitou à Prefeitura que seja disponibilizado
um maior número de guias para consultas oftalmológicas nas escolas públicas de Varginha.

Zué do Esporte (PTN)
• Pediu à Prefeitura que sejam tomadas providências quanto ao estado
das quadras poliesportivas da cidade. Entre as melhorias está a instalação de telas de proteção, iluminação, limpeza, pintura e reparo na cobertura.
• Solicitou a instalação de iluminação pública na
quadra e demais obras existentes na rua Humberto Limborço, na Vila Floresta.
Os oito temas discutidos foram planejamento territorial, infraestrutura, habitação, meio ambiente, trânsito, educação, cultura e esporte
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Perfil do Servidor

Serviços para você

Programa prevê curso de
primeiros-socorros para
professores de escolas

QR Code: tudo sobre seu
vereador na palma da mão

profissionais do Serviço Médico de Urgência (SAMU) e
do Corpo de Bombeiros ministrarão os cursos.
Os alunos de todos os anos
da educação infantil e do ensino fundamental também
estão incluídos no Programa
Lições de Primeiros-Socorros. Eles vão participar de atividades educativas e palestras
no período letivo, para que
aprendam a lidar com situações de emergência.
Acidente – Os vereadores
apresentaram o projeto após
tomarem conhecimento do
acidente fatal com o menino
Lucas, de 10 anos, em Campinas/SP. Durante um passeio escolar, Lucas engasgou
e a equipe de salvamento não
chegou a tempo.

Por que escolheu trabalhar
com Controle Interno?
Por gostar de atuar em serviços
de auditoria e pelo fato da minha formação acadêmica em
Administração de Empresas e
na área contábil serem compatíveis às funções desenvolvidas
pelo cargo.
A Câmara de Varginha trabalha
para ser cada dia mais transparente com os munícipes. Por
isso, conta com a plataforma digital QR Code, para que todos
tenham pleno acesso ao trabalho dos vereadores.
Para conhecer a biografia dos
vereadores e saber tudo o que
ele tem feito pela cidade, o cidadão nem precisa sair de casa.
Basta baixar o aplicativo gratuito de leitura de QR Code no
seu celular e fazer a leitura dos
respectivos códigos dos vereadores, que estão disponíveis no
site da Câmara. Agora, se o munícipe preferir, ele pode visitar a
Câmara e fazer a leitura dos có-

digos QR Code dos vereadores
com seu celular no painel instalado lá.
A utilização do QR Code para
informar os cidadãos é mais
uma ferramenta de interação
e aproximação do Legislativo
com a população. A ferramenta digital moderniza o acesso à
informação e demonstra que a
Câmara está sintonizada com a
tecnologia atual. Além do QR
Code, a Câmara de Varginha
conta com diversos canais digitais de comunicação com o
público: website, página do Facebook, perfis no Instagram e
no Twitter, além de aplicativo
para celular.

Versão Br

Varginha conta com o Programa Lições de Primeiros-Socorros na Educação Básica. A
lei municipal 6.429/18 é uma
iniciativa dos vereadores Cláudio Abreu e Zacarias Piva.
O projeto foi aprovado em
março por unanimidade pelo
Plenário e sancionado sem alterações pelo Executivo.
O Programa Lições de Primeiros-Socorros prevê que
professores e funcionários
de creches, escolas de educação infantil e ensino fundamental públicas e privadas
do município façam cursos
de prevenção a acidentes e
primeiros-socorros. A participação nos cursos é voluntária. Profissionais da saúde,
como médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem,

Auriene Barbosa
48 anos
Chefe do Serviço
de Controladoria

Quanto tempo faz que você
trabalha na Câmara?
Trabalho na Câmara Muni-

cipal há 13 anos, exercendo a
função de Chefe do Serviço de
Controladoria.
Sua relação com a política mudou desde que começou a trabalhar na Câmara?
Sim. Devido ao fato de ter trabalhado muitos anos no setor
privado, atuar na área pública me
permitiu conhecer os trabalhos
desenvolvidos pelo Poder Legislativo, o papel e a atuação dos

vereadores no município, além de
despertar meu interesse pelas políticas sociais do nosso país.
Como é a sua rotina de trabalho no Legislativo e quais os
principais desafios?
O Controle Interno atua de forma integrada, acompanhando
o cumprimento das metas do
governo de forma prévia, concomitante e subsequente, bem
como todas as ações desenvolvidas, visando à proteção dos ativos, à obtenção de informações
adequadas, à promoção da eficiência operacional, ao estímulo
do cumprimento e o respeito às
políticas desta administração.

Tem algum acontecimento, livro ou filme que tenha influenciado sua vida profissional?
O que me motivou foi o fato
de ter trabalhado muito tempo
em banco e ao ter a oportunidade de atuar no setor público,
abracei como um desafio, com
grande interesse diante do desconhecido. Hoje me sinto gratificada, pois o trabalho me permitiu não somente atuar na área
administrativa e contábil, como
ampliou os meus horizontes,
porque um servidor público é
capaz de servir ao próximo e
colaborar para transformar a realidade social, política e cultural
do nosso município e país.
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Lei que faz a diferença
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Por dentro do Legislativo

Como funciona? Vereadores fazem leis e
apresentam sugestões ao Executivo

discutir e votar projeto de lei
apresentado pelo Executivo.
Outras proposições que o vereador pode propor em benefício da população são a indicação e o requerimento. A
indicação é a proposição que
sugere medida de interesse público aos Poderes competentes
no âmbito do município. Ou
seja, se o vereador quer sugerir
alguma medida para a Prefeitura, ele fará por meio da indicação. As indicações não precisam ser votadas pelo Plenário.
Elas são lidas e encaminhas
para o prefeito.
Já o requerimento é um pedido verbal ou por escrito
dirigido ao Prefeito ou outra
autoridade, com questionamentos sobre os mais diversos assuntos e deve ser respondido pelo Executivo.
Tanto os projetos de lei como
as indicações e os requerimentos devem ser apresentados
nas sessões realizadas às quartas-feiras. Cada vereador pode
apresentar, por semana, um
projeto e duas indicações e requerimentos.

Seguindo as dicas das sílabas misturadas,
responda:
1) Quais as funções dos vereadores?
LI FIS ZAR CA
LAR GIS LE
2) O que é que depois de votado e aprovado, vira lei?
PRO TO JE
3) Para sugerir medidas, o vereador apresenta o quê?
ÇÃO IN CA DI
4) Quando o vereador faz um pedido formal ao
Presidente da Câmara, ele apresenta um?
QUE MEN RE TO RI

Respostas: 1) fiscalizar / legislar; 2) projeto; 3) indicação; 4) requerimento.

O vereador tem como função
fiscalizar as ações do Poder
Executivo e legislar, ou seja,
fazer leis relativas ao município e cuidar dos interesses da
comunidade. Nesse sentido, o
vereador pode apresentar uma
série de proposições, que serão
debatidas e votadas pelo plenário da Câmara Municipal. Entre as principais proposições
que o vereador pode apresentar, as mais frequentes estão os
projetos de lei, as indicações e
os requerimentos. Todos previstos no Regimento Interno
da Câmara Municipal.
Os projetos de lei são importantes porque, se aprovados
pela Câmara e sancionados
pelo Poder Executivo, vão
se tornar leis municipais. Um
projeto de lei proposto por um
vereador pode tratar de diversos assuntos. No entanto, o
vereador não pode apresentar
projeto de lei que crie cargos
públicos ou gere despesas
para o município. Esses são de
competência exclusiva do Poder Executivo. Nesses casos,
a Câmara ter como atribuição

