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Editorial Câmara nas Escolas chega 
à zona rural

Quatro escolas municipais da 
zona rural de Varginha recebe-
ram o projeto Câmara nas Es-
colas este ano. Os alunos das 
escolas José Pinto Oliveira, na 
Fazenda Pinhal; Santa Tere-
zinha, na Fazenda Cachoeira; 
Cláudio Figueiredo Nogueira, 
na Fazenda Remanso; e Emílio 
Justiniano de Rezende Silva, na 
Fazenda dos Tachos; aprende-
ram um pouco mais sobre o 
trabalho do vereador, política e 
cidadania, com as quatro visitas 
realizadas. 
Ao final de cada visita, os alunos 
ganhavam um kit com cartilhas 
educativas, agenda e quiz sobre 
diversos temas, como educação 
financeira, alimentação saudá-
vel, meio ambiente combate às 
drogas, bullying, entre outros. 
O conteúdo do material para-
didático, escrito em linguagem 
acessível para crianças, pode ser 
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Chegamos ao fim de mais 
um ano de muito trabalho na 
Câmara Municipal de Vargi-
nha. Novamente, só temos 
a agradecer. Primeiro pelas 
oportunidades de desenvol-
ver iniciativas que nos aproxi-
maram ainda mais da popula-
ção da nossa cidade. Segundo 
pela colaboração e dedicação 
constante dos servidores des-
ta Casa de Leis, que como 
sempre fizeram a diferença.
Nosso primeiro compromis-
so é sempre com a melhor 
gestão dos recursos públi-
cos, que levam à melhoria na 
qualidade de vida da nossa 
população. Por isso, nova-
mente este ano conseguimos 
economizar recursos do or-
çamento do Legislativo e de-
volvê-los à Prefeitura, para 
que investimentos em saúde 
e infraestrutura pudessem 
ser feitos. Temos orgulho de 
poder trabalhar com menos e 
ainda manter nossos serviços 
e projetos junto à população.
Pudemos dar continuidade 

a todos os nossos projetos 
de formação cidadã. Mas fo-
mos além: ampliamos alguns 
deles e ainda criamos novos, 
atingindo outros segmentos 
da sociedade. Nossos olhos 
estão atentos às necessidades 
da comunidade varginhen-
se e por isso queremos fazer 
cada ano mais. Assim, desta-
camos, entre todas as nossas 
inovações de 2018, o projeto 
Câmara Sênior. Um sucesso 
de público e de grande reper-
cussão na sociedade, que nos 
enche de satisfação por poder 
demonstrar, na oferta de co-
nhecimento e vivências posi-
tivas, todo o nosso respeito e 
admiração por suas histórias.
Diversas outras ações rea-
lizadas este ano estão nesta 
edição no Jornal da Câmara, 
que apresentamos a vocês 
com bastante satisfação, de-
sejando a todos um ótimo 
fim de ano e um 2019 com 
muito mais energia!

Boa leitura.

Quatro escolas municipais receberam a visita dos 
vereadores; crianças ganharam material paradidático

utilizado pelos professores em 
sala de aula, conforme deman-
da e necessidade detectadas nas 
escolas. Cerca de 350 crianças 
foram impactadas pelo projeto 
e mais de 400 kits foram distri-
buídos.
Participaram das visitas o pre-
sidente da Câmara, Leonardo 
Ciacci, e os vereadores Buiú 
do Ônibus, Carlúcio Mecânico, 
Delegado Celso Ávila, Dudu 
Ottoni, Zacarias Piva e Zilda 
Silva, além da secretária mu-
nicipal de Educação, Rosana 
Aparecida Carvalho. “A tercei-
ra edição do projeto mostra o 
compromisso da Câmara de 
Varginha de estar presente em 
todos os lugares, levando infor-
mação, acolhendo demandas e 
colaborando de certa forma na 
orientação dessas crianças que 
são o futuro da nossa cidade”, 
afirmou Leonardo Ciacci.

Vereadores têm alta produção legislativa 

Carlos Costa (PMDB)

Pediu diversas melhorias no bairro 
Bouganville, como construção de es-

cola, posto de saúde, quadra, cobertura de pontos 
de ônibus, iluminação pública, patrulha policial, 
entre outros. 

Quer saber da Administração Municipal quando 
será implantada mão única, sinalização para esta-
cionamento em apenas um lado da rua Amadeu 
Peloso, no bairro Vila Ipiranga.

Pediu que seja instalada uma agên-
cia bancária na região dos bairros 

Sion/Santana. 

Solicitou da Prefeitura a reabertura do restauran-
te popular.

Carlúcio Mecânico (SD)

Apresentou à Mesa Diretora minuta 
do código de ética como forma de 

contribuir no processo de revisão da Lei Orgânica 
Municipal e do Regimento Interno da Câmara. 

Solicitou ao Ministério de Segurança Pública e à 
Secretaria Nacional de Segurança recursos finan-
ceiros para o Fundo Municipal de Segurança Pú-
blica de Varginha.

Delegado Celso (PSB)

Dr. Alencar Faleiros (PSDB)

Solicitou à Prefeitura que disponibi-
lize um agente da GCM para atuar 

na vigilância da Policlínica Central. 

Pediu que a Administração ilumine os prédios 
públicos com cores das campanhas de prevenção 
da saúde nos meses correspondentes.

Solicitou à Prefeitura que um dentis-
ta permaneça em regime de plantão 

na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) du-
rante os finais de semana. 

Questionou a Prefeitura sobre a possibilidade de 
criação de uma cartilha antidrogas para os âmbi-
tos escolar e familiar.

Dr. Guedes (PTB)

Solicitou à Prefeitura melhorias na 
sede da Secretaria Municipal de Es-

portes, como reforma e ampliação dos vestiários, 
banheiros, bebedouros e pintura da arquibancada. 

Apresentou o Projeto de Lei para instituir em 
Varginha o programa Adote um Ponto de Ôni-
bus (Lei 6.449/18).

Dudu Ottoni (PTB)

Joãozinho Enfermeiro (PSC)

Questionou a Prefeitura sobre quan-
do foi realizado o último mutirão de 

catarata no município, se existe previsão para no-
vas cirurgias e quantas pessoas aguardam na fila 
de espera. 

Apresentou o Projeto de Lei que institui e inclui 
no calendário oficial do município a Semana Mu-
nicipal de Educação para os Direitos da Mulher.

Leonardo Ciacci (PP) 

Solicitou ao prefeito a viabilidade de 
reimplantação da tolerância de até 

dez minutos de estacionamento na área azul. 

Pediu à Copasa e à Agência Reguladora (Arsae) 
para que seja revista a cobrança de tarifa mínima 
de água e esgoto nos imóveis de Varginha.

Pastor Fausto (PR)

Pediu ao prefeito e à Secretária Mu-
nicipal de Educação que estudem a 

possibilidade de abrir uma sala de aula exclusiva 
para alfabetização de idosos. 

Solicitou ao Executivo que tome medidas urgen-
tes para reparos no prédio da Escola Municipal 
São José, no bairro São Geraldo.

Zacarias Piva (PP)

Questionou o Executivo sobre o aten-
dimento odontológico realizado no 

município: se há fila de espera para atendimento, 
quais unidade de saúde realizam atendimento e que 
ações de prevenção são desenvolvidas, entre outros. 

Pediu à Prefeitura que disponibilize uma ambulân-
cia em tempo integral para atender os pacientes da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Pediu ao prefeito que seja criada em 
Varginha a Procuradoria Especial da 

Mulher (Promul). 

Questionou à Prefeitura sobre obras na rua An-
tônio Bregalda no bairro da Vargem, como pra-
zo para construção de meio-fio, calçadas, entre 
outros.

Zilda Silva (PSDB)

Zué do Esporte (PTN)

Pediu ao Executivo que o CAIC I no 
bairro Imaculada ofereça ensino em 

tempo integral e que a creche da escola seja ex-
pandida para o posto de saúde. 

Solicitou a implantação de medidas de contenção 
de velocidade e operação tapa-buracos na rua 
Projetada A, no bairro Nova Varginha.

Pediu à Prefeitura que seja incluído 
no trajeto da Linha 22 (Carvalhos, 

Cruzeiro do Sul e Novo Tempo) a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) em todos ou em de-
terminados horários. 

Solicitou que seja implantada uma farmácia den-
tro da UPA e que sejam instalados bancos na par-
te externa da unidade.

Buiú do ônibus (PTN)

Dr. Cláudio Abreu (PTB)

Solicitou que seja construída uma 
área de lazer para os animais denomi-

nada de Parcão. 

Pediu que os munícipes tenham a opção de utili-
zar veículos próprios para tratamento de saúde em 
outras cidades e que estes sejam ressarcidos das 
despesas com combustível.

Solicitou à Prefeitura informações 
sobre a construção da Policlínica do 

bairro Novo Tempo, como tempo para finalizar 
as obras e quando seria inaugurada. 

Pediu informações sobre a construção do muro 
na Escola Municipal Professora Ariadna Balbino 
Gamboja, no bairro Corcetti.

Marquinho da Cooperativa (PRB)

O ano de 2018 foi bastante produtivo na Câmara de Varginha. De 1º de janeiro a 23 de outubro, foram realizadas 68 sessões ordiná-
rias, uma sessão extraordinária e duas solenes, além de seis audiências públicas. Nelas, foram apresentados e discutidos 71 projetos 
de lei, 12 projetos de decreto legislativo, 190 requerimentos e 476 indicações de assuntos de interesse da população.
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Plano Diretor é discutido com a sociedade

Discussão ampla e direta com a 
sociedade, para definir os cami-
nhos do desenvolvimento urba-
no de Varginha para os próximos 
dez anos. Esse foi o modelo de-
mocrático escolhido pela Câma-
ra de Varginha para analisar com 
profundidade o projeto de lei 
complementar do Plano Diretor, 
enviado pela Prefeitura. Antes 
de iniciar a votação em plenário, 
a Câmara definiu uma comissão 
técnica especializada para anali-
sar o projeto, realizou palestra no 
plenário e iniciou uma série de 
audiências públicas nos bairros, 
que terá continuidade em 2019. 
Um debate com empresários, no 
auditório do Sebrae, também foi 
realizado, em setembro.
Para o presidente da Câmara, 
Leonardo Ciacci, ouvir a so-
ciedade é fundamental. “Nossa 
intenção é ouvir todos os seg-
mentos da sociedade que, com 
certeza, contribuirão muito para 
a construção de um Plano Di-
retor totalmente participativo e 
alinhado com as reais necessida-
des da população”, declarou.
A primeira medida foi a criação 
de uma comissão técnica para 
auxiliar os vereadores nos es-
tudos do projeto do Plano Di-
retor. Após uma reunião com 
representantes de classe, foi 
definida a composição desse 
conselho de especialistas: Jaa-

ra Alvarenga Cardoso Tavares, 
presidente do Conselho Muni-
cipal de Defesa do Meio Am-
biente; Leão Donizete Miranda, 
representando o Conselho Re-
gional de Engenharia e Arqui-
tetura; Otávio Alvarenga Gon-
tijo, representando o Centro 
Universitário do Sul de Minas; 
Alencar de Souza Filgueiras, 
presidente da Agenda 21 local; 
Saulo Tavares, presidente do 
Conselho Regional de Correto-
res de Imóveis; Sebastião Rogé-
rio Teixeira, presidente do Sin-
dicato Municipal das Indústrias 
de Construção Civil de Vargi-
nha; Admar dos Santos Lajes, 
representando a Associação 
Varginhense de Engenheiros e 
Arquitetos; Anderson de Sou-
za Martins, presidente da As-
sociação Comercial, Industrial, 
Agropecuária e de Serviços de 
Varginha; Rodrigo Manoel Sil-
va, representando a subseção 
de Varginha da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil.
Já em junho, foi realizada a pa-
lestra “Entendendo o Plano 
Diretor”, com a professora e 
urbanista Aline Skowronski. 
Vereadores, servidores públi-
cos, estudantes, arquitetos, ur-
banistas e a comunidade em ge-
ral lotaram o plenário da Casa. 
A palestra foi o início da dis-
cussão com a população.

Reuniões sobre o projeto com moradores nos bairros marcaram amplo debate proposto pela Câmara

Reuniões nos bairros
No mesmo mês de junho, ocor-
reu a primeira reunião nos bair-
ros para ouvir os anseios da po-
pulação. Realizada como parte 
do projeto Câmara nos Bairros, 
a reunião, chamada de audiência 
pública, foi realizada no CAIC 
I, no Imaculada. Mesmo com 
chuva e frio, dezenas de mora-
dores, lideranças e autoridades 
civis participaram da reunião, 
que contou com a presença dos 
vereadores Dr. Alencar Faleiros, 
Dudu Ottoni, Zacarias Piva, 
Zilva Silva e Zué do Esporte, 
além do presidente da Câmara, 
Leonardo Ciacci, que conduziu 
a discussão.
A segunda reunião com mo-
radores para debater o projeto 
foi realizada em julho, na PEC 
do Jardim Estrela. A equipe da 
Secretaria de Planejamento da 
Prefeitura formada pelo secretá-
rio municipal, José Manoel Ma-
galhães, e os servidores Ronaldo 
Gomes de Lima Junior e Valéria 
Tavares Rabelo, apresentou os 
conceitos básicos do Plano Di-
retor aos presentes, que ao final 
da reunião apresentaram suas 
sugestões. Representando a Câ-
mara estavam Leonardo Ciacci, 
Delegado Celso Ávila, Buiú do 
Ônibus, Dudu Ottoni, Zacarias 
Piva e Zilda Silva.
A comunidade da região do Novo 

Tempo recebeu a audiência pú-
blica sobre o Plano Diretor em 
agosto. A reunião foi realizada 
no CEMEI do bairro e atendeu à 
região do Cruzeiro do Sul, Carva-
lhos, Alto da Figueira I, II e III, 
Sagrado Coração, Jardim das Oli-
veiras, Panorama, Vargem, Santa 
Maria, Cidade Nova, entre outros. 
Já em setembro, a última audiên-
cia sobre o Plano Diretor de 2018 
foi realizada no CEMEI do bairro 
Damasco, beneficiando os mora-
dores da região, como Jardim Ma-
riana, Santana, Sion, Padre Vitor, 
Minas Gerais e Santa Mônica.
O presidente da Câmara avaliou 
positivamente a série de encon-
tros. “Tivemos uma participação 
muito ativa dos moradores, que 
atenderam nosso chamado e le-
varam suas sugestões”, afirmou.

Urna 
Quem não pôde comparecer às 
reuniões também teve a oportu-
nidade de participar. Nos locais 
onde foram realizadas as reuni-
ões, permaneceu uma urna, para 
coleta de sugestões, durante vá-
rios dias após cada encontro. A 
medida teve como objetivo ga-
rantir o maior número possível 
de participação popular. “Este é 
um projeto que deve ser cons-
truído em conjunto entre Pre-
feitura, Câmara e população”, 
afirmou Leonardo Ciacci.

A cópia completa do projeto de lei do Plano Diretor pode ser acessada pelo site da Câmara em camaravarginha.mg.gov.br
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Câmara devolve R$ 3,25 milhões à Prefeitura

A Câmara de Vereadores de Varginha de-
volveu ao Executivo Municipal R$ 3,250 
milhões em 2018. Resultado de economia 
e austeridade na condução dos trabalhos, 
o montante, que é parte do orçamento do 
Legislativo, foi devolvido em quatro par-
celas ao longo do ano. Os recursos foram 
disponibilizados para a Prefeitura, com 
sugestão de utilização para a saúde, espe-
cialmente os hospitais, e para obras e in-
fraestrutura urbana, como revitalização de 
espaços públicos e recapeamento asfáltico.
A economia realizada pela Câmara Mu-
nicipal em 2018 reflete a preocupação da 
instituição com o bom uso dos recursos 
públicos e a opção pela austeridade, que 
vem sendo praticada há vários anos. “Te-
mos 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 des-
tinado à manutenção do Legislativo seja 
revertido para obras essenciais para a po-
pulação”, afirmou o presidente da Casa 
de Leis, Leonardo Ciacci.
A primeira devolução ocorreu em abril. 

Foram R$ 700 mil economizados. A Câma-
ra comunicou a Prefeitura e sugeriu que o 
valor fosse utilizado em ações como a re-
vitalização do centro comercial, a reforma 
da praça do Jardim do Sapo e a compra de 
massa asfáltica para realização de recapea-
mento em diversos pontos da cidade. “Em 
comum acordo com a Prefeitura, reduzi-
mos nosso orçamento para permitir que 
o Executivo realize obras importantes na 
cidade”, afirmou Leonardo Ciacci.
Em julho, a Câmara devolveu R$ 1 mi-
lhão. Pensando na qualidade de vida do 
varginhense, os vereadores indicaram a 
área da saúde para receber o dinheiro. Foi 
um esforço de todos os vereadores que, 
conscientes da importância de uma boa 
saúde pública e da difícil realidade eco-
nômica por que passa o país, colabora-
ram na economia dos gastos da Câmara, 
permitindo a devolução dos recursos. 
Para isso ser possível, a Câmara trabalha 
com austeridade e planejamento. “Procu-
ramos exercer uma gestão transparente, 
com a publicação de todas as atividades 
da Câmara, principalmente, de todos os 
nossos gastos. São recursos do povo e 

Recursos economizados do orçamento viabilizaram investimentos em saúde e infraestrutura

Austeridade 
marca atuação

A Câmara Municipal de Varginha tem 
como princípio trabalhar com austeridade, 
utilizando recursos públicos apenas no limi-
te da viabilidade da sua atuação, sem perder 
a qualidade dos serviços prestados à popu-
lação ou diminuir as condições de trabalho 
dos vereadores. 
Assim, de forma planejada, utiliza menos de 
50% do orçamento anual a que tem direito 
por lei e ainda assim consegue devolver re-

cabe ao gestor gerir esses valores com 
responsabilidade para que possam ser 
revertidos em qualidade de vida para o 
cidadão varginhense.
A responsabilidade com os gastos resul-
tou na terceira redução do orçamento no 
ano. O segundo milhão de reais do ano, 
então, foi devolvido à Prefeitura em se-
tembro. Daquela vez, a sugestão da Câ-
mara foi para que a área beneficiada com 
o dinheiro fosse a saúde, especialmente a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 
o Hospital Bom Pastor. Nunca é demais 
ter recursos para investir na saúde pública.
Por fim, a quarta devolução de re-
cursos para a prefeitura, no valor de 
R$ 550 mil, ocorre na reta final deste 
exercício financeiro. “Estamos cum-
prindo nosso papel, nossas obrigações 
como vereador e presidente da Casa, 
trabalhando com lisura, transparência 
e principalmente muita responsabili-
dade com o dinheiro público, afinal o 
nosso maior objetivo é poder dar uma 
qualidade de vida digna para a popula-
ção”, afirmou o presidente da Câmara, 
Leonardo Ciacci. 

Em fevereiro, os vereadores Carlos 
Costa, Carlúcio Mecânico e Marqui-
nho da Cooperativa foram a Brasí-
lia para audiência com o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, e com o secre-
tário de Atenção à Saúde, Francisco 
de Assis para solicitar mais recursos 
para a saúde pública em Varginha. Os 
vereadores estavam acompanhados 
do diretor do Hospital Regional, Ro-
gério Bueno; do secretário municipal 
de Saúde, Mário Terra; e do deputado 
federal Dimas Fabiano.
Na audiência, eles receberam a notícia 

cursos para a Prefeitura.
O número de vereadores é menor do que 
o autorizado pela Constituição Federal. São 
15, mas poderiam ser 19, conforme o artigo 
29, inciso IV, alínea f  da Carta Magna. Além 
disso, os vereadores não recebem décimo 
terceiro salário, nem pagamento por ses-
sões extraordinárias. Por fim, os gabinetes 
compartilham assessores parlamentares. Há 
menos assessores que vereadores.

de que seriam liberados mais R$ 1,8 
milhão para o Hospital Regional e R$ 
1 milhão para o Hospital Bom Pastor. 
A liberação dos recursos contou com a 
ajuda do deputado.
Aproveitando a oportunidade com o 
ministro, a comitiva solicitou a amplia-
ção do repasse mensal do Ministério da 
Saúde ao setor de oncologia do Hospi-
tal Bom Pastor dos atuais R$ 300 mil 
para R$ 600 mil. O motivo são os altos 
custos da entidade no atendimento de 
pacientes de toda a região que buscam 
tratamento no hospital.

Mais para a saúde
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Escola do Legislativo vence prêmio nacional

A Escola do Legislativo da Câ-
mara de Varginha completou 
três anos conquistando prêmio 
de nível nacional. Em novembro, 
durante o XXXII Encontro da 
Associação Brasileira das Escolas 
do Legislativo e de Contas (Abel), 
Varginha conquistou o 1º lugar 
na categoria Comunidade, com o 
projeto Nasce um Cidadão.
O Prêmio Abel reconhece e pre-
mia anualmente os melhores pro-
jetos desenvolvidos por escolas de 
câmaras municipais, assembleias e 
tribunais de contas. É considera-
do o maior prêmio do segmento 
de escolas do legislativo e de con-
tas do Brasil. Varginha venceu ou-
tras 140 escolas participantes, de 
19 estados e do Distrito Federal.
“Vencer o Prêmio Abel mos-
tra que o trabalho realizado em 
Varginha é bem-feito, inovador e 
hoje uma referência nacional para 
muitos municípios. É uma vitória 

da Escola do Legislativo, Câma-
ra Municipal, alunos, familiares e 
toda a comunidade que participa 
dos projetos”, disse o diretor da 
Escola do Legislativo de Vargi-
nha, Robson Almeida.
A premiação conquistada por 
Varginha não foi o único moti-
vo de comemoração no projeto 
Nasce um Cidadão. Desenvolvi-
do para incrementar a formação 
cidadã dos alunos por meio do 
estudo da Constituição Federal, o 
projeto também comemorou sua 
atuação em 2018 com o convite, 
pelo segundo ano consecutivo, 
para que 12 dos seus 31 partici-
pantes viajassem a Brasília para o 
evento Câmara Mirim, da Câmara 
dos Deputados. Os alunos foram 
selecionados em razão do desem-
penho de cada um no projeto. A 
viagem ocorreu em outubro e 
eles trouxeram na bagagem mui-
tas histórias e muito aprendizado.

Câmara nas Empresas gera reunião 
com empresários chineses

O projeto Câmara nas Empre-
sas nasceu com a proposta de 
estreitar as relações dos verea-
dores com o setor produtivo de 
Varginha e no seu segundo ano 
já deu um grande passo. Em se-
tembro, empresários chineses 
procuraram a Câmara para pe-
dir uma reunião com represen-
tantes de diversos segmentos 
produtivos da cidade, como pe-
cuária, café e leite, entre outros. 
O encontro teve como objetivo 
abrir a possibilidade de nego-
ciação dos produtos locais di-
retamente com a China. Cerca 
de 25 pessoas ligadas à agrope-

cuária tiveram a oportunidade 
de conhecer o mercado chinês 
e estabelecer um contato mais 
próximo, o que pode gerar fu-
turas parcerias de negócios. 

Visitas
Ao longo do ano, as visitas às 
empresas instaladas em Vargi-
nha continuaram. Foram qua-
tro: Coletek, Minasul, Electro 
Plastic e Eurofarma. Na Mi-
nasul, uma das maiores coope-
rativas de café do país, o pre-
sidente da Câmara, Leonardo 
Ciacci, e os vereadores Carlúcio 
Mecânico, Dudu Ottoni e Zilda 

Projeto Nasce um Cidadão levou o 1º lugar na categoria Comunidade do Prêmio Abel 2018

Câmara Sênior: aprender não tem idade

Em seu segundo ano, projeto contou, ainda, com quatro visitas de vereadores a empresas locais

A Escola do Legislativo ganhou mais um projeto este ano: 
o Câmara Sênior. Dirigido a idosos acima de 60 anos, tem 
como objetivo ser um espaço de convivência, troca de co-
nhecimentos e debates sobre temas de relevância social. 
Foram dez encontros semanais gratuitos, em que pesso-
as com bastante experiência de vida puderam debater e 
contribuir efetivamente para a construção de políticas 
públicas em Varginha. Além disso, sensibilizados pela re-
levância da iniciativa, os palestrantes, todos profissionais 
experientes nas suas respectivas áreas, participaram de 
forma voluntária. 
Avaliado como sucesso neste primeiro ano, o Câmara Sê-
nior já está garantido para 2019. São parceiros da Câmara 
na iniciativa o Conselho Municipal do Idoso, o Centro de 
Convivência do Idoso, o Centro de Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente, CRAS e o CREAS.

População tem 
novos meios 
para acompanhar 
trabalho dos 
vereadores
A Câmara de Varginha tem vo-
cação democrática e procura a 
todo tempo estar próxima da 
população. Assim, em 2018, duas 
iniciativas promoveram ainda 
mais essa aproximação: a cria-
ção do whatsapp da Câmara e a 

Silva se surpreenderam com o 
potencial produtivo da empre-
sa, que emprega 423 pessoas. O 
diretor-presidente, José Marcos 
Magalhães, junto com o diretor 
Guilherme Salgado Rezende, 
explicou o funcionamento da 
empresa aos vereadores.
Em maio, Leonardo Ciacci, Buiú 
do Ônibus, Delegado Celso 
Ávila, Dudu Ottoni, Joãozinho 
Enfermeiro e Zarias Piva conhe-
ceram as instalações da multina-
cional farmacêutica Eurofarma.
O centro de distribuição da Eu-
rofarma começou a funcionar 
em março e fica no Porto Seco 
do Sul de Minas, gerando cer-
ca de 100 empregos diretos. O 
faturamento é de cerca de R$ 
175 milhões. “A visita foi mui-
to importante e ficamos muito 
impressionados com a grandio-

Três anos de crescimento
Criada há três anos, a Escola do 
Legislativo varginhense vem cres-
cendo ano a ano. O total de par-
ticipantes dobrou em relação ao 
ano anterior e um terceiro pro-
jeto foi criado: o Plantando uma 
Semente, para crianças do 4º e 
5º anos do ensino fundamental, 
que se junta ao premiado Nasce 
um Cidadão, do 7º ao 9º ano, e ao 
Parlamento Jovem, dirigido aos 
alunos do ensino médio. 
Além do prêmio e do crescimen-
to das inscrições, a Escola do 
Legislativo também comemo-
rou em 2018 sua consolidação 
em relação às demais escolas nos 
eventos de nível estadual e fe-
deral. Duas propostas do Parla-
mento Jovem de Varginha foram 
incluídas no documento final do 
encontro do Parlamento Jovem 
de Minas, realizado em outubro, 
sobre o tema “Violência contra 

a Mulher”. Isso mostra como 
os eventos semanais do Parla-
mento Jovem de Varginha têm 
contribuído efetivamente para a 
formação política e cidadão dos 
alunos participantes do projeto 
na cidade. As propostas de Var-
ginha incluídas entre as 12 do 
documento final foram: criação 
do programa “Luzia”, com a ins-
talação de postes de iluminação 
pública em locais reconhecida-
mente de vulnerabilidade ou de 
alto risco de violência e solicita-
ção ao governo do Estado para 
que mulheres trans ou travestis 
condenados sejam presos em 
presídios femininos, e não mas-
culinos. Também foi destaque a 
participação da aluna da Escola 
do Legislativo de Varginha Luana 
Monticelli Alves que coordenou 
uma das mesas de trabalho no 
encontro estadual, que contou 
com a participação de 81 cidades.

transmissão ao vivo das sessões 
na Rede 7 TV, no canal 30 UHF.
O whatsapp da Câmara foi 
criado para facilitar o conta-
to da população com os ve-
readores. Por ele, os cidadãos 
podem fazer sugestões, solici-
tar informações e denunciar 
irregularidades. Todos os con-
tatos são respondidos e feitos 
os encaminhamentos aos se-
tores responsáveis.
Além disso, o cidadão que uti-
lizar o serviço poderá receber 
diariamente no celular notícias 
da Câmara. Para isso, basta en-

viar pelo aplicativo a mensa-
gem “SIM” para o número 
da Câmara: (35) 98856-1069.
O cidadão interessado em 
acompanhar as sessões ga-
nhou mais um meio. Além 
de poder assistir às reuniões 
pessoalmente, pelos per-
fis da Câmara no Facebook 
e no Instagram, ele pode 
acompanhar de perto as dis-
cussões e votações no plená-
rio pela Rede 7 TV no canal 
UHF em Varginha, que pode 
ser sintonizado em sinal di-
gital ou analógico.

sidade da empresa. A Câmara 
sempre apoiará a geração de 
emprego e renda para Varginha 
e hoje essa visita serviu para 
reforçar nosso compromisso”, 
disse o presidente da Câmara, 
Leonardo Ciacci. Além dos ve-
readores, participaram da visita 
representantes do Executivo.
Na Coletek, que produz peri-
féricos de informática e conta 
com 300 colaboradores, Ciac-
ci, Carlúcio Mecânico, Dudu 
Ottoni, Zilda e Zacarias Piva 
foram recebidos pelo gerente 
administrativo-financeiro da 
empresa, Rafael Arja. Após a 
visita, Leonardo Ciacci ressal-
tou a satisfação de conhecer a 
empresa. “Fico muito feliz com 
o crescimento e a importância 
da Coletek, porque acompa-
nho seu desenvolvimento des-
de a terraplanagem do terreno 
onde está instalada”. A quarta 
e última visita de 2018 foi à 
Electro Plastic Pequena Central 
Hidrelétrica, empresa com 400 
funcionários. Participaram Le-
onardo Ciacci, Buiú do Ônibus, 
Carlúcio Mecânico, Delegado 
Celso Ávila, Dudu Ottoni e 
Zilda Silva.
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Drops da Câmara

Contribuir para evitar queimadas, ajudando a fiscalizar terrenos baldios e cobrar do Executivo a emissão de notificações aos 
proprietários para a limpeza das áreas. Esses foram os compromissos que a comissão de meio ambiente assumiu com o Corpo 
de Bombeiros, em reunião com o subcomandante do 9º BBB, Mauro Martins da Silva, capitão Riquelme Murta Pinto e tenente 
Rodrigo das Mercês Gomes, realizada na Câmara. Isso porque os vereadores entendem que o combate às queimadas deve ser 
compromisso de toda a sociedade, e não apenas dos Bombeiros, como disse o presidente da comissão, Cláudio Abreu.

A Câmara reinaugurou a Gale-
ria de Presidentes da Casa em 
18 de outubro. Todos os qua-
dros da antiga galeria foram 
atualizados e revitalizados, a 
fim de manter viva e respeitosa 
a homenagem prestada a todos 
os 52 vereadores que presidi-
ram o Legislativo municipal 
desde sua fundação em 1882.
A cerimônia de reinaugura-
ção contou com a presença de 
vários ex-presidentes e seus 

Galeria de Presidentes é reinaugurada
Revitalização visou preservar a memória daqueles que contribuíram para o desenvolvimento da cidade

Como parte das ações da Escola do Legislativo, a Câmara ofereceu, em julho, curso sobre orçamento impositivo aos vereadores, 
servidores e secretários da Prefeitura. Ministrado pelo professor doutor Sandro Batista Fernandes, especialista em administração e 
contabilidade pública de Belo Horizonte, o curso apresentou as regras e explicou como elaborar as emendas impositivas ao orça-
mento municipal. O orçamento impositivo está previsto na Constituição Federal e determina que 1,2% da receita corrente líquida 
do Executivo seja reservado a gastos indicados por emendas parlamentares individuais.

Em maio, a comissão especial de meio ambiente, bem-estar animal e desenvolvimento sustentável da Câmara, formada por Cláu-
dio Abreu, Marquinho da Cooperativa e Zilda Silva, conseguiu três cadeiras de rodas para pessoas carentes com deficiência física. 
A medida faz parte do projeto Novos passos, que desde 2017 vem arrecadando óleo de cozinha usado e vendido a empresas es-
pecializadas para, com os recursos, comprar cadeiras de rodas. Em 2017, outras seis cadeiras foram adquiridas e doadas.

Orçamento impositivo

A Câmara aprovou projeto de lei dos vereadores 
Cláudio Abreu e Zacarias Piva, transformado na 
Lei 6.429/18, que cria o Programa Lições de Pri-
meiros-Socorros e prevê que professores e fun-
cionários de creches e escolas de educação infantil 
e ensino fundamental façam cursos de prevenção 
a acidentes e primeiros-socorros. A participação é 
voluntária e foi inspirada na Lei Lucas, de Campi-
nas/SP, criada após a morte por engasgamento de 
um aluno de 10 anos num passeio escolar.

Primeiros-socorros

Lei 6.453/18, de iniciativa do vereador Delegado 
Celso Ávila, foi aprovada este ano pelos vereado-
res, determina que os caminhões de lixo de Var-
ginha tenham coletor de chorume. O produto é 
resultado da reação química do lixo orgânico e é 
altamente poluidor para o meio ambiente e preju-
dica a saúde humana.

Coletor de chorume Para discutir os projetos de revisão do Regimento 
Interno da Câmara e da Lei Orgânica do Muni-
cípio (LOM), os vereadores trabalharam durante 
o recesso parlamentar, em julho. Buiú do ônibus, 
Dudu Ottoni, Cláudio Abreu, Delegado Celso 
Ávila, Marquinho da Cooperativa, Joãozinho En-
fermeiro e o presidente da Casa, Leonardo Ciacci, 
realizaram várias reuniões com a assessoria jurí-
dica e a secretaria-geral para acelerar os estudos 
sobre os dois projetos.

Regimento e LOM

A Câmara incluiu os integrantes da Agenda 21, 
em Varginha, nas discussões sobre o Plano Dire-
tor, a fim de poderem contribuir no tema meio 
ambiente. A decisão foi tomada pelo presidente 
da Câmara, Leonardo CIacci, após reunião com o 
presidente e o vice-presidente da Agenda 21 local, 
Alencar Filgueiras e Acácio Ponciano Rodrigues, 
realizada no Dia Mundial da Água, 22 de março. 
A Agenda 21 é um plano global de ações para a 
construção de sociedades sustentáveis.

Agenda 21

Novos passos

Queimadas

familiares. Leandro Acayaba, 
que presidiu a Câmara em 
2003, parabenizou o Legisla-
tivo pela iniciativa. “Que essa 
galeria possa despertar a curio-
sidade nas pessoas, que possa-
mos preservar a nossa história 
e que Varginha continue neste 
caminho de homens empreen-
dedores, de visão e criativida-
de”, acrescentou.
Para o vice-prefeito e tam-
bém ex-presidente da Câmara 

(1999/2007-2008/2011-2012), 
Verdi Lúcio Melo, a galeria re-
presenta a capacidade de cada 
um na construção de uma cida-
de melhor. “Cada um que pas-
sou por aqui, seja vereador ou 
presidente, colocou seu tijolo na 
construção dessa cidade e vimos 
que através da força do trabalho 
poderemos juntos fazer com 
que essa cidade seja melhor para 
nós, para nossos filhos e para as 
futuras gerações”, afirmou.

Ao final da cerimônia, o pre-
sidente da Câmara, Leonardo 
Ciacci, entregou aos familia-
res dos ex-presidentes uma 
reprodução da foto revitali-
zada e uma placa de agrade-
cimento. “Essa é uma singela 
homenagem em reconheci-
mento ao trabalho de todas as 
pessoas que por aqui passa-
ram e contribuíram para que 
Varginha chegasse a ser o que 
é hoje”, disse. 
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O mês de aniversário de 136 anos da ci-
dade foi marcado pelo lançamento do li-
vro “História da Câmara de Varginha”. A 
obra, lançada na cerimônia de reinaugu-
ração da Galeria de Presidentes (leia na 
página 11), conta um pouco da trajetória 
do Legislativo Municipal, seu edifício-
-sede e da própria cidade de Varginha. 
Além disso, apresenta conceitos como 
democracia e cidadania e reproduz, em 
suas páginas finais, as fotos de todos os 
ex-presidentes da Câmara. 
O objetivo com a edição desta obra é 
guardar para as gerações futuras um pou-
co da história centenária do Legislativo 
Municipal, que teve, desde os seus pri-
mórdios, fundamental importância para 
o desenvolvimento da cidade.
O livro tem versões impressa e digital, 
para o acesso livre de todos os interessa-
dos. Basta acessar o website da Câmara e 
fazer o download da obra.

Livro resgata história centenária da Câmara
Textos e fotos relembram trajetória do Legislativo Municipal; versão digital está disponível para download


