
Criançada de Varginha 
no Congresso Nacional

Os alunos do Projeto Nasce um Cidadão 
representaram Varginha na 12ª edição 

do Câmara Mirim, em Brasília. Este é o 
primeiro ano do projeto e a cidade foi 

selecionada entre diversas de todo o país. 

Câmara 
sustentável 

A Câmara de Varginha 
se preocupa com o meio 

ambiente e adota diversas 
medidas que colaboram para 
um mundo mais sustentável. 

pág.2

Wi-Fi
gratuito

Você já sabe que a Câmara 
de Vereadores de Vargi-

nha disponibiliza sinal de 
internet móvel gratuito? 
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Varginha sedia a 
Gincana Regional 

do Saber
A cidade foi uma das seis finalis-

tas, mas o troféu de campeã foi 
para Ouro Fino. Os alunos do 6º 
ano do Colégio Batista represen-
taram Varginha e fizeram bonito.
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Crianças de Varginha levam conhecimento e 
disposição para Brasília

Estamos chegando ao final de mais um ano e de mais 
um mandato, mas ainda com tempo para desempenhar 
várias atividades e criar novas maneiras para aproxima-
ção da Câmara de Vereadores com o povo de Varginha.
Neste mês de dezembro de 2016 lançamos o Jornal da 
Câmara, um veículo criado pelo Legislativo, onde você 
poderá conferir os projetos que são votados, as pro-
postas que são feitas nas sessões e que representam os 
anseios da nossa população e, também, poderá sugerir 
iniciativas para uma Varginha cada vez melhor. 
É um importante veículo de comunicação, pois am-
pliará a transparência dos atos do Legislativo e será um 
meio para prestar contas à nossa população dos traba-
lhos que estão sendo realizados pelos vereadores de 
Varginha. Isso só reforça que a nossa Câmara Municipal 
é transparente e disposta a trabalhar pelo desenvolvi-
mento do nosso Município, sempre ao lado do povo.
Esperamos que o Jornal da Câmara faça parte de suas 
leituras habituais e que seja mais uma porta para você 
estar em contato direto com o Legislativo Municipal. 
Estaremos sempre prontos para representar você e sua 
família, trabalhando incansavelmente por uma Vargi-
nha melhor.

Editorial Câmara sustentável e 
amiga da natureza

Você sabia que das 76 milhões 
de toneladas de lixo que o Bra-
sil joga fora, 30% poderiam ser 
aproveitadas, porém apenas 3% 
vão para a reciclagem? Embo-
ra o país ainda precise avançar 
muito, o Brasil já conta uma 
Política Nacional de Resídu-
os Sólidos (PNRS), que abor-
da justamente o tratamento 
do lixo no contexto nacional, 
priorizando a chamada “res-
ponsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produ-
tos”. Pela lei, cada gerador de 
resíduo – incluindo empresas, 
governos e consumidores – é 
orientado a manejar os resídu-
os de forma sustentável, prio-
rizando iniciativas que resultem 
na reciclagem e na reutilização 
de materiais. 
A Câmara está fazendo a sua 
parte e implantou a coleta se-

letiva no prédio, incluindo a 
separação de lixo eletrônico e 
descarte adequado de pilhas e 
baterias, dois serviços que tam-
bém podem ser utilizados pela 
população. Outras medidas 
simples e eficazes que fazem 
a diferença quando o assunto 
é sustentabilidade também já 
foram adotadas no dia a dia do 
Legislativo, como a troca de 
lâmpadas incandescentes co-
muns por lâmpadas tipo LED, 
que consomem menos energia 
e duram mais tempo do que 
as convencionais. A água das 
chuvas também é reaprovei-
tada na limpeza do prédio e 
o papel não utilizado que iria 
para o lixo vira bloquinho de 
rascunho para anotação. Me-
didas simples que você, vargi-
nhense, também pode adotar 
no seu cotidiano. 
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Alunos do Projeto Nasce um Cidadão representam Varginha no Congresso Nacional

Em seu primeiro ano de tra-
balho, o Projeto Nasce um 
Cidadão, promovido pela 
Escola do Legislativo da Câ-
mara de Vereadores de Var-
ginha, já obteve uma grande 
conquista. Nos dias 20 e 21 
de outubro, sete alunos e re-
presentantes da Câmara fo-
ram a Brasília participar da 
12ª edição do Câmara Mirim, 
um programa educativo que 
reuniu 10 cidades seleciona-
das em todo o Brasil.
O evento é realizado anual-
mente pela Câmara dos De-
putados e este ano levou 357 
crianças ao Congresso Na-
cional. No primeiro dia de 
atividades elas participaram 
dos trabalhos das Comissões 
Permanentes, em que foi dis-

cutido um projeto de lei para 
a colocação de armários nas 
escolas, assim, as crianças não 
precisariam carregar muitos 
materiais todos os dias. 
Os alunos de Varginha parti-
ciparam ativamente, com co-
locações embasadas na Cons-
tituição Federal e propuseram 
uma emenda que foi aceita, 
além de diversas outras modi-
ficações sugeridas. 
O segundo dia levou os jovens 
ao plenário Ulysses Guimarães. 
A bancada de Varginha fez bo-
nito e participou da votação de 
três projetos de lei elaborados 
pelas Câmaras Mirins partici-
pantes e que foram previamen-
te selecionados. 
Também teve um tempo re-
servado para levar as crianças 

a um passeio pelos princi-
pais pontos da capital federal, 
como a Biblioteca Nacional, 
Estádio Nacional, Palácio do 
Itamaraty, Palácio da Alvora-
da, Supremo Tribunal Federal 
e o Museu Nacional. 
O critério para escolha das ci-
dades que foram selecionadas 
foi a relevância do trabalho re-
alizado e como a participação 
no programa impactará a vida 
dos alunos e jovens para o fu-
turo da sociedade. 

Escola do Legislativo 
Criada em 2015 na Câmara de 
Vereadores de Varginha, a Escola 
do Legislativo Professor Dr. Má-
rio Vani Bemfica tem como obje-
tivo capacitar os agentes públicos 
e aproximar a Casa de Leis dos 

cidadãos, que podem participar 
de palestras, seminários, encon-
tros, reuniões e atividades que 
envolvem formação política e o 
exercício da cidadania. 
Aberta a toda a população, a 
Escola do Legislativo também 
contempla projetos específicos 
para crianças e adolescentes, 
como o Parlamento Jovem, a 
Gincana do Saber e o Nasce 
um Cidadão, responsável pela 
ida das crianças à Brasília.
Este último é direcionado a 
alunos do 6º ao 9º ano do En-
sino Fundamental das escolas 
de Varginha. As crianças e 
adolescentes aprendem sobre 
cidadania, separação e fun-
ções dos poderes, as princi-
pais leis e estatutos e também 
sobre a Constituição Federal.
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Como funciona? 
Fique por dentro da 
Mesa do Legislativo 

A Mesa da Câmara Munici-
pal é formada por Presidente, 
Vice-Presidente e Secretá-
rio, sendo eleita imediatamen-
te após a posse para um novo 
mandato, pela maioria absoluta 
dos vereadores. O voto é dado 
para uma “chapa”, sendo proi-
bida a reeleição para o mesmo 
cargo na eleição seguinte. Uma 
das funções da “Mesa” é a ela-
boração, após a aprovação do 
Plenário, da proposta de Orça-
mento da Câmara a ser inclusa 

na proposta geral de gastos do 
Município, sob a reponsabilida-
de do Executivo. Cabe ao Presi-
dente eleito convocar e presidir 
as Sessões, promover a discus-
são das matérias previstas, ze-
lar pelos prazos dos processos 
legislativos, executar as delibe-
rações do Plenário e dar con-
tinuidade às proposições feitas 
pelos vereadores, entre outros 
papeis determinados pelo Re-
gimento Interno da Câmara 
de Vereadores de Varginha.

Por dentro do LegislativoSessão em pauta

No meio dessa salada de letras você vai encontrar as palavras 
destacadas na matéria ao lado. Boa sorte! 

Proposições

Apresentou o Projeto de Lei 20/2014 - que 
dispõe sobre a utilização de espaços da cida-
de para a arte do grafite e o Projeto de Lei 
06/2014, que cria o Dia Municipal da Consci-
ência Negra.

Adilson de Oliveira 
B.Boy Pé de Chumbo 

Criou o PL 11/2016 que incentiva a contrata-
ção de pessoas acima dos 45 anos no mercado 
de trabalho e solicitou o retorno do mutirão de 
cirurgias de catarata.

Henrique Lemes

Trabalhou pela Reabertura do Pronto Atendi-
mento do Hospital Bom Pastor e criou o Proje-
to de Lei que estipula multa para os proprietá-
rios de imóveis que tenham focos do mosquito 
da Dengue.

Armando Fortunato 

Solicitou a instalação de iluminação pública 
na Avenida do Contorno, principalmente nos 
trevos e rotatórias e questionou a Secretaria 
Municipal de Saúde sobre a falta de guias para 
exames médicos em algumas policlínicas de 
Varginha e sobre os impactos da mudança da 
unidade da Farmácia Popular.

Carlos Costa 

Solicitou a instalação de iluminação pública das 
Ruas Projetada A e Projetada, ao redor do Sest 
Senat, no bairro Industrial JK e conquistou 
Emenda Parlamentar no valor de R$ 406 mil 
para obras públicas e pavimentação asfáltica da 
Avenida Coronel José Francisco Coelho.

Pastor Fausto S. França 

Criou o PL 22/2015 que dá prioridade de vagas 
a adolescentes que se encontram sob respon-
sabilidade do Município (em abrigos ou Casa 
Lar) em cursos profissionalizantes e estágios 
efetuados pelo Município de Varginha e soli-
citou a criação do Plano Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite, 
no Município de Varginha.

Adilson Rosa 

Criou o Projeto de Lei 58/2013 que visa a rea-
lização de concursos públicos no Município de 
Varginha apenas quando há vagas para serem 
preenchidas e criou o PL que institui a Semana 
da Agricultura Familiar no Município de Var-
ginha, a ser comemorada de 24 a 30 de julho.

Joãozinho Enfermeiro

Criou o Projeto de Lei 14/2015 que consiste 
na captação de água das chuvas para reaprovei-
tamento nas Escolas Municipais. Conquistou 
uma verba de R$ 160 mil para montagem de 
dois leitos de UTI Neonatal no Hospital Regio-
nal do Sul de Minas.

Jorge Direne Ribeiro

Solicitou o retorno do Campeonato de Futebol 
Amador e solicitou a criação do Programa Bol-
sa Atleta no Município de Varginha.

Sérgio Takeishi

Autora do Projeto de Lei que criou a Semana 
Municipal de Doação de Sangue e do Projeto 
de Lei que reestrutura o Conselho Municipal 
Antidrogas.

Racibe da Acrenoc 

Trabalhou pela conquista da Escola Estadual 
do Bairro Primavera e também foi uma das 
pessoas que trabalharam para a conquista de 
um campus da Universidade Federal de Alfe-
nas - Unifal - no Município de Varginha.

Reginaldo Tristão 

Criou o Projeto de Lei que dá transparência à 
divulgação das vagas existentes para as creches e 
presidiu a Audiência Pública do Fórum Varginha 
2050, Desde Já! sobre Direitos Humanos e Direi-
tos das Minorias, que contou com a participação 
do secretário de estado, Nilmário Miranda.

Rogério Bueno 

Persistiu no trabalho para implantação de ci-
clovias em Varginha, sobretudo no trecho ur-
bano da linha férrea abandonada. Trabalhou 
pela ampliação, reforma e padronização do Ae-
roporto de Varginha para se tornar aeroporto 
internacional de cargas e passageiros.

Rômulo Azevedo Ribeiro

Autor da proposição que culminou na criação 
da Lei que instituiu o Fundo Municipal do Ido-
so de Varginha e do Projeto de Lei que garan-
te o direito à meia-entrada para estudantes em 
eventos culturais e esportivos em Varginha.

Leonardo Ciacci

Trabalhou pelo mutirão de escrituras para as 
famílias do bairro Jardim Áurea e apresentou 
emenda à Lei de renovação de contrato com a 
Copasa, que obriga que os hospitais públicos, 
entidades filantrópicas, escolas e órgãos públi-
cos e todas as igrejas sediadas no Município te-
nham descontos de 50% a 90% nas contas de 
água e esgoto.

Zacarias Piva

Durante este mandato, foram apresentadas mais de 4300 proposições. Resultado de 
um trabalho comprometido com o desenvolvimento do Município e que impacta 
diretamente no seu dia a dia. 
Confira as principais atividades dos vereadores da Legislatura 2013-2016:
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“Exerço funções na Câmara de 
Varginha desde 27 de outubro 
de 1992, sempre ligado à área de 
informática. Nas décadas de 80 e 
90, início da minha vida profis-
sional, a informática já demons-
trava ser a profissão do futuro. 
Em conversas entre amigos e 
cunhados, a curiosidade sobre 
computadores sempre era desta-
que. Afinal, poucos tinham con-
dições de ter uma máquina em 
casa naquela época.

Por algum tempo, mantive uma 
rotina na Câmara, digitava leis, 
proposições, participava das reu-
niões, atendia aos munícipes e 
escaneava todos os documentos 
após suas aprovações. Atualmen-
te mudou um pouco: novos fun-
cionários, novas divisões de tare-
fas. Continuo exercendo minhas 
funções, escaneando e mantendo 
os arquivos administrativos atua-
lizados e tirando dúvidas dos no-
vos servidores e vereadores.”

Internet para todo mundo

Varginha participou pela se-
gunda vez da Gincana Re-
gional do Saber, da qual foi 
vencedora no ano passado 
em Pouso Alegre e, dessa vez, 
foi a cidade sede, mas quem 
levou o troféu de campeã foi 
Ouro Fino.
A final aconteceu no dia 25 de 
novembro, com seis cidades 
classificadas. Varginha, Três 
Pontas e Três Corações em-
pataram na segunda melhor 

Gincana Regional do Saber, uma vitória 
da cidadania 

colocação, seguidas de Para-
guaçu e Extrema, em terceiro 
e quarto lugares. 
As seis cidades se destacaram 
entre as 16 do Sul de Minas que 
participaram desde o início, 
um grupo afiado de alunos que 
respondeu a perguntas sobre a 
Constituição Federal, lendo a 
própria “Carta Magna” na fon-
te e estudando também o livro 
“Constituição em Miúdos”. 
Todos os alunos participantes 

Proteção animal 
em pauta

Preservar a vida e a dignidade 
dos animais é um direito garan-
tido por lei, em Varginha. A ci-
dade tem um Código Municipal 
de Direito e Bem-Estar Animal 
(Lei Ordinária nº 5489/2011), 
em vigor há cinco anos. O docu-
mento determina que é proibido 
agredir fisicamente os animais, 
sujeitando-os a qualquer tipo de 
sofrimento ou mesmo manter 
os bichos em situação de vida 
precária. Também não é per-
mitido abandonar animais em 
vias públicas, bem como pro-
mover luta ou combates, como 
rinhas, vaquejadas e touradas. 
Um dos pontos mais relevantes 
é a obrigação do registro e o ca-
dastro dos animais domésticos, 
com a implantação de um “mi-
crochip”. Já a Lei Ordinária nº 
6181/2016 determina o paga-
mento de multas a diversos atos 
de crueldade contra animais 
no município, independente de 
punições já previstas em outras 
instâncias legais.

receberam medalhas e a dupla 
vencedora, além das medalhas 
e troféus, também levou tablets 
para casa. 
Os representantes de Vargi-
nha, Gabriel Boreato Silva e 
Iolanda Paes Batista Mosti, 
alunos do 6º ano do Colégio 
Batista, foram preparados pela 
Escola do Legislativo ao lon-
go do ano e fizeram bonito 
na competição, representando 
muito bem a cidade. 

Lei que faz a diferençaA Câmara faz Serviços para você Perfil do servidor

Quem passeia pela praça Go-
vernador Benedito Valadares, 
em frente à Câmara, conta com 
acesso à internet de graça, sem 
nem precisar de senha: é só se 
conectar à rede “Câmara Livre” 

e começar a navegar. A iniciati-
va do Legislativo reflete a pre-
sença maciça dos celulares no 
dia a dia do brasileiro. Segun-
do uma pesquisa do IBOPE/
Nielsen, o número de pessoas 
que usam o smartphone para ter 
acesso à internet no país chegou 
a 76,1 milhões no terceiro trimes-
tre de 2015, sendo que as redes 
socais e aplicativos de comunica-
ção – como o WhatsApp – são 
os principais recursos utiliza-
dos pelo internauta no celular. 
Que tal aproveitar que você já 
está conectado e acessar o site 
da Câmara, seguir a gente nas 
redes sociais e baixar o nosso 
aplicativo, ficando em dia tam-
bém com a cidadania? 

Ricardo Luís Ferreira 
Gonçalves

50 anos

Analista de Tecnologia 
da Informação 

Jovens aproveitam o sinal 
do Wi-Fi durante horário 
de almoço

Dupla vencedora da cidade de Ouro Fino recebe premiação na Câmara de Varginha
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