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Priorizar o que é mais im-
portante para a população. 
Esse tem sido um dos prin-
cipais objetivos da adminis-
tração da Legislatura 2017-
2020 da Câmara Municipal 
de Varginha.
E uma das atitudes que de-
monstra o respeito com o 
dinheiro público é a redu-
ção de R$ 1,5 milhão no 
orçamento do Legislativo 
de 2017. Este valor agora 
servirá para ser investido na 
saúde, mais especificamen-
te no Hospital Regional do 
Sul de Minas, revertendo 
em uma melhor prestação 
de serviço para os pacientes 
que necessitam.

Editorial Legislativo de 
Varginha lança 
projeto Câmara 
nas Escolas

A Câmara Municipal de Vargi-
nha lançou, em abril, o Câmara 
nas Escolas, projeto desenvol-
vido através da Escola do Le-
gislativo. 
Representantes da Secretaria 
Municipal de Educação e das 
escolas participantes, alunos e 
familiares da Escola do Legis-
lativo, além de civis e militares 
lotaram a Casa de Leis duran-
te a solenidade de lançamento, 
que aconteceu no dia 11.
O presidente da Câmara, ve-
reador Zacarias Piva, ressaltou 
a importância de ir até aos jo-
vens para discutir temas que 
envolvem a cidadania e o papel 
do Poder Legislativo para que 
eles levem o conhecimento 
para dentro de casa.  
“Num momento em que os 

brasileiros encontram-se de-
sacreditados, nós, ousadamen-
te, procuramos uma forma de 
levar a Câmara até às escolas 
para dizer aos jovens que exis-
tem políticos diferentes e que 
as coisas melhoram quando 
acreditamos na educação e 
na cidadania. Sobretudo, uma 
forma de fazer com esses alu-
nos sejam agentes de transfor-
mação e compartilhem com a 
família e com os amigos o co-
nhecimento adquirido em sala 
de aula”, destacou. 
Na ocasião, Piva agradeceu 
a presença de todos e tam-
bém à Secretária Municipal de 
Educação, Rosana Aparecida 
Carvalho, pela parceria e pelo 
incentivo recebido para o de-
senvolvimento do projeto.
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Governo estadual parabeniza Câmara de Varginha 
pela Frente Parlamentar de Igualdade Racial

Em fevereiro, a Câmara Muni-
cipal de Varginha recebeu um 
ofício da Subsecretaria Estadu-
al de Igualdade Racial parabeni-
zando os vereadores pela cria-
ção da Frente Parlamentar de 
Igualdade Racial de Varginha.

“A criação de órgãos que imple-
mentam e fortalecem as políti-
cas de promoção da igualdade 
racial é de fundamental impor-
tância para que esta política 
ganhe capilaridade e se institu-
cionalize através do conjunto 

de ações e serviços destinados 
a superar as desigualdades étni-
co-raciais no Brasil”, diz o texto 
do ofício, assinado pela Direto-
ra de Relações Institucionais da 
Subsecretaria, Maria Imaculada 
Marcelino Ferreira.
O projeto foi apresentado e 
aprovado, por unanimidade, 
no início de fevereiro. Assim, 
a Frente Parlamentar se ins-
titui como forma de reunir 
parlamentares municipais para 
garantir o combate ao racismo 
e todas as formas de discrimi-
nação. Para o presidente da 
Casa, vereador Zacarias Piva, 
a iniciativa soma ao trabalho 
que já é realizado pelo Conse-
lho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial - Compir.
“Um dos responsáveis por 
estarmos recebendo esse elo-

gio do Governo do Estado é 
o senhor Oswaldo Marcelino, 
o Vadinho, que é presidente 
deste Conselho e uma das pes-
soas que nos procuraram para 
criar essa Lei. Nós, vereadores, 
sempre apoiaremos qualquer 
ação que tenha como objeti-
vo o combate ao racismo e a 
qualquer outro tipo de discri-
minação. Trabalhamos para 
uma sociedade fraterna, justa e 
igualitária”, destaca.
Na prática, a Frente Parlamen-
tar deve realizar estudos téc-
nicos que possam contribuir 
com políticas afirmativas para 
a população negra, indígena 
e cigana, além de promover 
atividades como palestras, en-
contros, fóruns, seminários e 
estudos para aprofundar o de-
bate sobre o tema.

Durante a solenidade, o presidente da Câmara ressaltou a impor-
tância de discutir cidadania com os jovens

Alunos da Escola do Legilslativo recebendo kits de material escolar
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O projeto foi apresentado e aprovado no início de fevereiroA iniciativa da presidência da 
Câmara contou com o aval de 
todos os vereadores, que en-
tenderam por bem economi-
zar esse valor e destiná-lo para 
onde mais precisa. Mais deta-
lhes sobre o assunto você pode 
conferir na Página 5.
Nesta edição, você também sa-
berá como o foi o lançamento 
do Câmara as Escolas, as prin-
cipais iniciativas dos vereadores 
na Câmara de Varginha, apren-
der a assistir às reuniões do 
Legislativo, ao vivo, pelo Face-
book e muito mais.
Esperamos que você aproveite 
a leitura e participe junto com 
a gente da construção de uma 
Varginha melhor.
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• Solicitou capina e limpeza do canteiro central, re-
cuperação do pavimento da ciclovia e melhoria da 
sinalização na Av. dos Tachos. Esse pedido já foi 
atendido.

• Solicitou à Autotrans a criação de linhas de ônibus 
para atender à demanda dos moradores que breve-
mente irão morar no bairro Novo Tempo.

Buiú do ônibus (PTN)

Carlos Costa (PMDB)
• Solicitou informações sobre a falta de medicamen-
tos nas Unidades Básicas de Saúde e no Centro de 
Atenção Psicossocial - Caps.
 
• Apresentou requerimento solicitando, da Copasa, 
informações sobre quando efetivamente começarão 
as obras do Aterro Sanitário de Varginha e quando 
começará a funcionar

• Solicitou à Prefeitura a realização de melhorias na 
cobertura do Mercado do Produtor.

• Solicitou a realização de diversas melhorias no 
bairro Rio Verde, como a construção de creche, 
área de lazer, quadra poliesportiva e de uma poli-
clínica melhor para atender aos moradores do local. 
Também solicitou limpeza e construção de calçada 
na Av. Ayrton Senna e instalação de faixa elevada de 
pedestres na R. Manoel Marcolino Batista.

Carlúcio Mecânico (SD)

• Apresentou uma indicação na Câmara Municipal de 
Varginha solicitando aos órgãos responsáveis a reali-
zação de um convênio para que detentos que tenham 
bom comportamento possam trabalhar na revitaliza-
ção dos espaços públicos, ruas e praças, em troca de 
remissão de pena. Esse pedido já foi atendido.

• Solicitou a realização de uma Audiência Pública 
na Câmara de Varginha para discutir a reativação e 
o efetivo funcionamento do GGIM (Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal) de Segurança Pública.

Delegado Celso (PSB)

• Solicitou a instalação de um Posto de Atendimen-
to Integrado - Polícia Militar e Guarda Civil Muni-
cipal - no alto da Vila Paiva, nas imediações do local 
conhecido como “Praça da Cemig’’. 

• Solicitou informações referentes à obra do Cen-
tro Municipal de Educação Infantil - Cemei -  do 
Bairro Jd. Damasco. Neste documento, questionou 
se as obras da creche serão concluídas brevemente, 
se há previsão de data para sua inauguração, quan-
tas crianças serão atendidas nessa unidade e quais as 
idades das delas.

Dudu Ottoni (PTB)

• Solicitou o aumento do efetivo e a intensificação 
do patrulhamento rural no Município. 

• Questionou a Polícia Militar de Minas Gerais so-
bre quais seriam os motivos para o fechamento do 
Posto Policial localizado na Praça José de Rezende 
Paiva, em frente ao Banco do Brasil.

Dr. Guedes (PTB) Pastor Fausto (PR)
• Solicitou os seguintes serviços no bairro San Marino: 
alteração do horário da coleta de lixo e disponibilização 
de uma linha de ônibus para fazer o percurso no bairro. 

• Solicitou construção de mais rampas de acessibili-
dade em toda extensão da Av. Rio Branco e demais 
ruas do Centro da cidade.

Joãozinho Enfermeiro (PSC)
• Solicitou informações sobre a concessão de vagas 
para as creches. Questionou quais são os critérios anali-
sados para conceder as vagas.

• Solicitou a implantação de um Hospital da Mulher 
no Município de Varginha para priorizar o atendi-
mento e a saúde das mulheres.

Dr. Alencar Faleiros (PSDB)
• Solicitou a construção de um trevo ou entrada 
específica para o serviço de urgência e emergência 
(Prontomed) do Hospital Humanitas.

• Solicitou instalação de redutor de velocidade e/ou fai-
xa elevada para travessia de pedestres na Av. Rio Branco, 
nas proximidades da confluência com a R. Santa Cruz, 
onde já existe a faixa de pedestres.

Leonardo Ciacci (PP) 
• Solicitou ao prefeito e aos deputados com domicí-
lio eleitoral em Varginha, que envidem esforços no 
sentido de viabilizar a transformação do Aeroporto 
Municipal - Major Brigadeiro Trompowsky em Ae-
roporto de Cargas.
 
• Apresentou mais uma vez o pedido para que as 
autoridades envidem esforços no sentido de viabili-
zar a implantação de uma Faculdade de Medicina no 
Município de Varginha.

• Solicitou a implantação da coleta seletiva nas Esco-
las Municipais, repassando o dinheiro arrecadado com 
essa iniciativa para as próprias instituições de ensino. 

• Solicitou o aumento da disponibilização do número 
de guias para exames oftalmológicos para os alunos 
do Caic I, do bairro Imaculada, e a disponibilização de 
mais médicos clínicos gerais para a unidade do Progra-
ma Saúde da Família - PSF - existente no local.

Marquinho da Cooperativa (PRB)

• Apresentou um requerimento questionando as 
operadoras de telefonia móvel Oi, Claro, Tim e 
Vivo e também à Anatel, sobre a existência de pla-
nos para ampliação da cobertura do sinal de tele-
fonia celular por estas operadoras nos bairros São 
Lucas, Sete de Outubro, Sagrado Coração e Alto da 
Figueira na cidade de Varginha.

• Solicitou a implantação de mão única de direção 
e construção de calçada na Avenida dos Tachos, no 
trecho que vai desde seu início até próximo ao imó-
vel de n° 600.

Zilda Silva (PSDB)

Zacarias Piva (PP)
• Apresentou uma indicação solicitando à Prefeitura 
de Varginha a realização de uma parceria com o Go-
verno do Estado para implantar uma unidade do He-
mominas no Via Café Garden Shopping.

• Apresentou requerimento exigindo o cumprimento 
da Lei dos 60 anos, que garante às pessoas acima de 60 
anos o direito de utilizar o transporte coletivo de graça.

Zué do Esporte (PTN)
• Solicitou a realização de estudos e implantação de me-
didas que ajudem a organizar o trânsito na Av. Antônio 
da Silva Neto, no bairro Primavera, próximo à Escola 
Estadual Prof. Selma Aparecida Bastos Martins.
 
• Solicitou a implantação de medidas de contenção 
de velocidade em toda a extensão do bairro Indus-
trial JK e do bairro Pq. Urupês/Imaculada I, espe-
cialmente nas seguintes localidades: Av. Prof. Car-
valho, onde está localizado o Sest Senat; R. Santa 
Efigênia, que dá acesso ao bairro Imaculada e entre 
as ruas Santa Isabel e São Lucas.

Proposições
O início deste novo mandato no Legislativo tem sido de muito trabalho. Até o início de maio, os vereadores de Varginha 
já haviam apresentado mais de 220 Indicações, mais de 60 Requerimentos e apreciado mais de 50 Projetos de Lei sobre os 
mais diversos temas. Números que comprovam a atuação da Câmara de Varginha em relação às necessidades da população.

Sessão em Pauta

Abaixo, você confere as duas principais propostas de cada vereador no período de fevereiro a abril.

Dr. Cláudio Abreu (PTB)
• Apresentou o Projeto de Lei nº 05/2017, que dis-
põe sobre o direito dos moradores de manter seus 
animais domésticos em unidades residenciais, per-
tencentes ou não a condomínios.

• Solicitou a criação do Serviço de Atendimento 
Móvel Veterinário, conhecido como SAMUVET.

Câmara destina R$1,5 milhão para a saúde 
de Varginha

A Câmara Municipal de Vargi-
nha reduziu R$1,5 milhão no 
orçamento deste ano para des-
tinar ao Hospital Regional do 
Sul de Minas. 
Com a aceitação dos demais 
vereadores da Câmara, o pre-
sidente da Casa, vereador Za-
carias Piva, decidiu reduzir o 
orçamento vigente para ajudar 
a área da saúde de Varginha. 
“Diante das dificuldades dos 
cofres públicos do nosso mu-
nicípio e da situação financei-
ra calamitosa que o Hospital 
Regional da nossa cidade pas-
sa, decidi consultar os demais 
vereadores sobre a proposta. 
Com a aprovação deles, a Câ-

mara de Varginha decidiu re-
duzir o orçamento que está em 
vigor, economizando esse re-
curso público e deixando que 
ele seja investido na área da 
saúde”, explicou o presidente.
Tecnicamente, a Câmara não 
pode repassar diretamente essa 
verba para nenhuma área, mas 
esse foi um acordo feito com a 
Prefeitura para ajudar o hospi-
tal. Em vez de esperar o fim do 
ano para devolver os recursos à 
prefeitura, como é de costume, 
o presidente determinou que a 
redução seja imediata para que 
a Prefeitura possa destinar a 
verba ao hospital.
“Firmamos acordo com o pre-

Matéria de capa

Hospital Regional do Sul de Minas

feito e definimos que o orça-
mento reduzido da Câmara 
servirá para atender o Hospital 

Regional. Esperamos que essa 
verba ajude a salvar vidas”, dis-
se Zacarias.

Todos os vereadores de Varginha aprovaram a iniciativa de reduzir 
o orçamento para beneficiar o Hospital Regional do Sul de Minas
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Assista às sessões da Câmara 
sem sair de casa 

O trabalho que a Câmara de 
Varginha vem realizando nos 
últimos anos tem sido reconhe-
cido por outros Legislativos do 
Brasil. Recentemente, o presi-
dente da casa, Zacarias Piva, re-
cebeu visitas de vereadores de 
outras Câmaras Municipais.
O vereador e presidente da 
Câmara de Campos Gerais, 
Glauco Rabelo, e sua asses-
sora Dyovana Andrade, esti-
veram em Varginha para falar 

Câmara de Varginha é referência aos Legislativos do Brasil

Câmara exige cumprimento da Lei dos 60
A “Lei dos 60”, que garante 
gratuidade na passagem de ôni-
bus para pessoas entre 60 e 64 
anos, não está sendo aplicada. 
Em março, o presidente da Câ-
mara, vereador Zacarias Piva, 
apresentou um requerimento 
(aprovado por unanimidade) 
exigindo o cumprimento.

Lei que faz a diferença

A Câmara faz Serviços para você Perfil do servidor

Se há 10 anos a internet era co-
mandada apenas por jovens, 
hoje ela é ocupada, também, por 
pais, tios e avós. Possuir um per-
fil em alguma rede social não é 
mais um fato tão incomum.
Pensando na presença que o 
Facebook tem no nosso co-
tidiano, a Câmara Municipal 
de Varginha resolveu trans-

Na primeira exibição, em abril, 
houve 1,7 mil visualizações ao 
vivo. E o vídeo alcançou, pos-
teriormente, mais de 8 mil pes-
soas. Durante a transmissão, 
internautas escreveram críticas 
e sugestões sobre as iniciativas 
dos vereadores.
“Reconhecemos que as novas 
mídias são de extrema impor-

Gleison Silvério Marques

35 anos 

Jornalista

Por que escolheu trabalhar 
com Comunicação?
Logo após terminar o Ensino 
Médio já havia decidido pela 
área de humanas, até mesmo 
porque nunca fui muito bom 
nas ciências e nas exatas, e a 
escolha pela comunicação veio 
logo em seguida quando come-
cei a trabalhar como locutor em 
uma rádio comunitária da mi-
nha cidade. Lá, uma de minhas 
atribuições era fazer um infor-
mativo diário com as principais 
notícias dos jornais impressos 
que chegavam à emissora. Daí 
surgiu o gosto e a paixão pelo 
rádio e pela comunicação.

Quanto tempo faz que você 
trabalha na Câmara?
Trabalho há dois anos na Câmara 
de Varginha.

Como é a sua rotina de traba-
lho no Legislativo e quais os 
principais desafios?
Não vejo nosso trabalho como 
uma rotina. Pelo fato de traba-
lharmos com a Assessoria da 
Câmara, são 15 vereadores com 
demandas diferentes. Apesar de 
termos uma “rotina” de ativida-
des a serem cumpridas todos os 
dias, eu vejo como um trabalho 
bem dinâmico. Vejo como um 

de nossos principais desafios a 
tarefa de comunicar com trans-
parência e respeito, tanto aos 
nossos assessorados quanto à 
população. Se não fizermos um 
trabalho de divulgação, a pessoa 
não vai saber o que estamos fa-
zendo e não vai participar.

Sua relação com a política mu-
dou desde que começou a tra-
balhar na Câmara?
Não digo que minha relação 
com a política tenha mudado 
depois que comecei a traba-
lhar no setor público, mas com 
toda certeza passei a entender 
melhor várias nuances que per-
meiam o universo da política, 
não só no âmbito municipal, 
mas a nível estadual e federal.

Tem algum acontecimento, li-
vro ou filme que tenha influen-
ciado sua vida profissional? 
Não acredito que possa dizer 
que foram influenciadores da 
minha vida profissional, mas 
quero destacar aqui um filme e 
um livro que tive a oportunidade 
de ter contato durante a faculda-
de: O Filme “Todos os homens 
do Presidente” de 1976 e o livro 
“Se Eu Fechar os Olhos Agora” 
de 2009, do jornalista e escritor 
Edney Silvestre.

sobre as atividades de comu-
nicação do nosso Legislativo.
“Precisamos ampliar a trans-
parência das nossas ações lá 
em Campos Gerais e a Câma-
ra de Varginha tem feito isso 
muito bem, inclusive com 
algumas iniciativas na rádio. 
Por isso, vim pedir algumas 
informações ao presidente 
desta Casa”, disse Rabelo du-
rante o encontro.
Zacarias também recebeu a 

visita do vereador Luís Carlos 
Amâncio, da Câmara Muni-
cipal de Cornélio Procópio, 
município do Paraná. Ele veio 
para conversar sobre o traba-
lho da Câmara varginhense. 
Na ocasião, lembrou que Var-
ginha é cidade natal da mãe. 
“Tenho um sentimento espe-
cial por Varginha e fico muito 
satisfeito em saber que, na ci-
dade que minha mãe nasceu, 
o Legislativo é ocupado por 

formar sua página na rede 
em mais uma ferramenta de 
transparência e democracia, 
disponibilizando as sessões 
legislativas em tempo real. A 
transmissão acontece toda se-
gunda e quarta-feira, às 18h. 
As sessões extraordinárias, so-
lenes e audiências públicas tam-
bém são transmitidas ao vivo.

tância na nossa comunicação 
diária. O nosso interesse é utili-
zar o Facebook como um meio 
de diálogo com a população, 
demonstrando que somos uma 
Casa de Leis transparente, que 
quer expor as ações e, também, 
receber retorno do povo.”, ex-
plicou o presidente da Câmara, 
vereador Zacarias Piva.

pessoas de caráter, que traba-
lham pelo progresso do muni-
cípio. Levarei experiências da-
qui para Cornélio Procópio”, 
frisou Amâncio.
Já o Legislativo de Concei-
ção do Rio Verde entrou em 
contato com a Câmara de 
Varginha em busca de novas 
ferramentas de comunicação 
e sugestões de postagens em 
redes sociais.
O presidente da casa ficou 
feliz pelo reconhecimento 
e está disposto a colaborar 
com o trabalho feito em ou-
tras Câmaras. “Nós, vereado-
res de Varginha, temos traba-
lhado bastante para melhorar 
a qualidade de vida da nossa 
população. Ficamos conten-
tes pelo trabalho reconhe-
cido. E se está sendo bom e 
servindo de inspiração, pode 
ser compartilhado tranqui-
lamente. O que importa é a 
realização de uma política 
honesta e correta”, disse o 
presidente Zacarias Piva.

O conjunto de regras, de auto-
ria do ex-vereador Sérgio Take-
ishi, foi sancionada em 2003 
para complementar a lei fede-
ral, que assegura o passe livre 
para idosos acima de 65 anos. 
Porém, de lá para cá, a lei foi 
alvo de disputa judicial. 
Em 2009, a Prefeitura ingressou 

com um pedido de inconstitucio-
nalidade, e os idosos de 60 anos 
perderam, momentaneamente, o 
direito à gratuidade. Foi então que 
o Departamento Jurídico da Câ-
mara recorreu da decisão e venceu.
“Depois, no ano de 2013, a Pre-
feitura recorreu novamente, mas 
desta vez o pedido de inconsti-

tucionalidade foi negado, sem 
a possibilidade de recursos, fa-
zendo valer a aplicabilidade da 
Lei. Sendo assim, exigimos que 
a lei passe a vigorar, asseguran-
do aos idosos o direito de usu-
fruir desse benefício”, explica o 
presidente da Câmara, vereador 
Zacarias Piva.

Presidente da Câmara de Varginha, Zacarias Piva, e o procurador legislativo da Câmara Municipal de 
Três Pontas, Guilherme Ribeiro de Oliveira

Zacarias Piva, Glauco Rabelo, presidente da Câmara Municipal 
de Campos Gerais, e a assessora Dyovana Andrade

Vereador Dudu Ottoni e o vere-
ador Luiz Antônio dos Santos, 
da Câmara de Pouso Alegre

Zacarias Piva e o vereador da cidade de Cornélio Procó-
pio (Paraná) Luis Carlos Amâncio

Para assistir online é muito simples:

Faça o login na 
sua conta pessoal 
do Facebook

No campo “pesquisa”, 
digite “Câmara de 
Vereadores de
Varginha”

Agora é só deslizar (o dedo ou o mouse) e 
encontrar a transmissão ao vivo, que costuma 
ficar no topo da página inicial
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Quando pensamos na palavra 
democracia, logo nos vem à ca-
beça o direito ao voto. Mas não 
é só disso que vive uma nação 
democrática. Costumamos nos 
esquecer, mas uma ferramenta 
tão importante quanto o voto 
popular é a audiência pública. 
As audiências são espaços de 
debate que envolvem, além de 
representantes do poder pú-
blico, membros de toda a so-
ciedade. São garantidas pela 
Constituição Federal de 1988 
e regulamentadas por leis fede-
rais, estaduais e municipais.

Audiência pública: mais uma ferramenta da democracia

O principal objetivo de uma 
audiência é buscar soluções 
para problemas públicos, como 
questões relacionadas ao meio 
ambiente, licitações, permissão 
de serviços e contratos admi-
nistrativos, por exemplo. 
Elas podem se transformar em 
ferramentas para elaboração de 
projetos de lei e realização de 
ações que possam gerar impac-
tos à vida da comunidade, à ci-
dade e ao meio ambiente. 

Como são convocadas
A solicitação das audiências pú-
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blicas pode ser feita pela popu-
lação a qualquer órgão público, 
como aos representantes do 
Poder Executivo, Legislativo ou 
do Ministério Público. 
Qualquer um pode participar 
de qualquer audiência pública. 
Mas a presença das pessoas di-
retamente afetadas pela política 
pública ou projeto a ser discu-
tido é extremamente importan-
te. É necessário que haja uma 
divulgação com antecedência e 
localização de fácil acesso para 
garantir a participação de todos 
os que possam se interessar 

pelo debate.
As audiências costumam ter o 
tempo de duração de um período 
(manhã, tarde ou noite), e sempre 
é coordenada pelo órgão com-
petente (Prefeitura/Câmara/Mi-
nistério Público) ou em conjunto 
com entidades da sociedade civil 
que solicitaram o debate.
Solicitar e participar ativamente 
de audiências do seu interesse 
é, acima de tudo, um exercício 
de cidadania. Comparecendo e 
fazendo a sua parte, você ajuda 
a sua comunidade e também o 
trabalho do poder público. 

Encontre as seguintes palavras no quadro 
ao lado. Boa sorte!

Constituição

Leis

Comunidade

Participação

Cidadania

Política

Democracia

Direito

Voto

Audiência

Debate

Poder público


