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Editorial
Livro homenageia 
patronos de escolas

A Câmara de Vereado-
res acaba de lançar o livro 
“Quem Foi”, que conta a 
história das escolas munici-
pais e estaduais de Varginha, 
especialmente a biografia 
daqueles que lhes dão nome. 
A obra integra o projeto de 
resgate histórico da cidade, 
cuja primeira parte foi o li-
vro “História da Câmara”, 
lançado em 2018.
O livro “Quem foi” traz um 
breve histórico e fotos das 
escolas e seus patronos e pa-
tronesses, promovendo uma 
homenagem às pessoas e ins-
tituições tão importantes para 

a educação de crianças e jo-
vens de Varginha. Ao todo, 
são 47 unidades escolares.
A Câmara tomou a iniciativa 
de editar o livro porque que 
é parte de seu papel de poder 
democrático e próximo do 
cidadão reconhecer e registrar 
para a prosperidade o valor 
dessas instituições, que 
formam os cidadãos do futu-
ro com esforço e dedicação.
O livro impresso será distri-
buído para as escolas e biblio-
teca municipal. 
Já a versão on-line pode ser 
conferida por todos os cida-
dãos no site da Câmara.

Memória Câmara nas Escolas

Plano Diretor
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A Câmara de Varginha de-
dicou-se pelo segundo ano 
consecutivo ao projeto do 
novo Plano Diretor do mu-
nicípio. Foram muitas discus-
sões com a sociedade, com 
audiências públicas, reuniões 
em entidades, análises e mais 
de 80 emendas de vereadores 
apresentadas ao projeto ori-
ginal do Executivo. O Plano 
Diretor é a linha condutora 
do desenvolvimento planeja-
do de uma cidade e aponta-
rá as regras e as diretrizes do 
crescimento de Varginha na 
próxima década em temas tão 
abrangentes como uso e ocu-
pação do solo, mobilidade 
urbana e acessibilidade, ha-

Em 2019, o projeto Câmara 
nas Escolas teve como públi-
co os alunos do Ensino Mé-
dio. Foram cinco visitas de 
comissões de vereadores, lide-
rados pelo presidente da Casa, 
Dudu Ottoni. Mais de 300 es-
tudantes puderam conversar 
com os vereadores e aprender 

Vereadores visitam cinco escolas da cidade

Vereadores se debruçam sobre o Plano Diretor

Mais um ano legislativo chega 
ao fim e a Câmara de Vereado-
res de Varginha faz um balanço 
de suas atividades em 2019. Fo-
ram muitas iniciativas legislativas 
e vários projetos que incentivam 
a cidadania e aproximam os ve-
readores dos munícipes. Entre 
eles, destaca-se a aprovação do 
Orçamento do município para o 
ano de 2020 com a inclusão das 
emendas impositivas. 
Com a possibilidade de apre-
sentar emendas impositivas ao 
orçamento municipal, os ve-
readores garantiram a aplica-
ção, pela Prefeitura, de muitos 
recursos obrigatórios para a 
saúde e outras áreas em 2020. 
Também com o objetivo de 
garantir mais recursos, princi-
palmente para a saúde, a Câ-
mara economizou recursos e 
devolveu parte do orçamento 
à Prefeitura.
Como a Câmara de Varginha 
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bitação, esporte e lazer, maio 
ambiente, saúde e educação. 
Para os vereadores, o Plano 
Diretor é um dos projetos 
mais importantes analisados 
nesta Legislatura. Por isso 
foi tratado com tanta dedica-
ção e empenho na Casa. “A 
quantidade de emendas apre-
sentadas pelos vereadores 
demonstra que foi um proje-
to muito estudado. A Câma-
ra trabalhou durante todo 
esse tempo para conseguir, 
a meu ver, modificar para 
melhor o projeto do Plano 
Diretor”, declarou o presi-
dente do Legislativo, verea-
dor Dudu Ottoni.
Os vereadores chegaram a vo-

tar o projeto, incluindo suas 
emendas, mas, por inconsis-
tências formais e técnicas, o 
texto foi vetado pelo Executi-
vo. A expectativa na Câmara é 
que a nova versão seja enviada 
ainda este ano pelo Executivo 
para votação.
“Foram quase dois anos de es-
tudo e trabalho exaustivo des-
ta Casa por parte de todos os 
vereadores e de funcionários, 
que se empenharam na con-
fecção de um Plano Diretor que 
atendesse aos anseios da popu-
lação e que correspondesse aos 
objetivos de desenvolvimento e 
progresso necessários para o fu-
turo do município”, completou 
Dudu Ottoni.

Obra ‘Quem Foi’, editada pela Câmara, conta a história 
dos nomes das unidades escolares municipais e estaduais 
de Varginha

Pela primeira vez, alunos do Ensino Médio participaram do projeto 

Câmara se dedicou pelo segundo ano consecutivo aos estudos do projeto do novo Plano Diretor

se orgulha de seu perfil demo-
crático e de estímulo ao conta-
to constante com os muníci-
pes, mais dois projetos inéditos 
marcaram 2019. O primeiro 
é o CâmaraCast: conjunto de 
podcasts sobre a atuação da 
Câmara acessado pela internet 
a qualquer hora e lugar, incre-
mentando a comunicação en-
tre vereadores e população.
O segundo é o Câmara So-
cial, em que os vereadores 
visitam entidades sociais e as-
sistenciais de Varginha, para 
conhecer suas realidades e sa-
ber, mais de perto, como po-
dem contribuir, dentro da sua 
competência legislativa, para a 
continuidade e a melhoria dos 
serviços prestados. 
Nas próximas páginas, o mu-
nícipe encontrará esses e ou-
tros assuntos relevantes da 
atuação legislativa neste ano 
que se encerra. 

um pouco mais sobre as res-
ponsabilidades do legislativo 
municipal.
A primeira visita ocorreu em 
maio, na Escola Estadual Profes-
sor Antônio Correa de Carvalho, 
no Monte Serrat. Cerca de 60 
alunos do 2º e 3º anos conversa-
ram com o presidente da Câma-

ra, vereador Dudu Ottoni e os 
vereadores Carlúcio Mecânico, 
Leonardo Ciacci e Zilda Silva so-
bre os diversos assuntos relacio-
nados ao legislativo.
Em junho foi a vez de apro-
ximadamente 50 alunos do 3º 
ano da Escola Estadual Dou-
tor Wladimir de Rezende Pin-
to – o Polivalente – receberem 
o projeto Câmara nas Escolas. 
O presidente do Legislativo, 
vereador Dudu Ottoni, e os 
vereadores Carlúcio Mecânico 
e Zacarias Piva explicaram as 
responsabilidades do vereador 
e qual a função da Câmara.
A manhã de 21 de agosto foi 
de muita interação entre os 
vereadores e os alunos das 
turmas de 3º ano do Ensino 
Médio da Escola Estadual 
Professor Antônio Domin-
gues Chaves, no bairro Sion. 
O presidente da Câmara e os 
vereadores Carlúcio Mecânico, 

Delegado Celso Ávila, Leonar-
do Ciacci e Zilda Silva partici-
param de mais uma edição do 
Câmara nas Escolas e foram 
muito bem recebidos por toda 
equipe da escola e os cerca de 
90 estudantes presentes.
A quarta visita de 2019 ocor-
reu na Escola Estadual Pro-
fessor Fábio Salles, no Jardim 
Cannã, em outubro. O presi-
dente da Câmara Dudu Ot-
toni, o vice-presidente Mar-
quinho da Cooperativa e os 
vereadores Leonardo Ciacci 
e Zilda Silva se apresentaram 
aos cerca de 60 alunos do 2º e 
3º anos do Ensino Médio.
O encerramento do projeto 
Câmara nas Escolas em 2019 
ocorreu no início de de de-
zembro, com a visita na Escola 
Estadual Professora Aracy Mi-
randa de uma comissão de ve-
readores aos cerca de 60 alunos 
do Ensino Médio. 
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Proposições
Sessão em Pauta

CâmaraCast: informação acessível a qualquer hora
e em todo lugar

Serviços para você

Carlos Costa (PMDB)

• Indicou à Prefeitura, ao governo do es-
tado e à companhia de habitação mineira 

para que sejam providenciadas as escrituras das mora-
dias quitadas no Conjunto Habitacional Centenário.

• Indicou à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde 
que tomem providências quanto à marcação de consul-
tas na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) 
João Eugênio Prazo, localizada no Jardim Sion.

• Requereu à Prefeitura, à Secretaria 
Municipal de Governo e à Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos informa-
ções detalhadas sobre o valor gasto com mão de 
obra e material na reforma da praça Dom Pedro 
II, o Jardim do Sapo.
• Requereu à Companhia de Saneamento de Mi-
nas Gerais (Copasa) informações diversas sobre o 
mau cheiro proveniente da estação de tratamento 
de esgoto localizada entre o Atlântico Sul, Resen-
de e Damasceno.

Carlúcio Mecânico (SD)

• Indicou à Prefeitura para que incenti-
ve, fomente e apoie a construção de um 

centro de operações logísticas/terminal de cargas 
para abrigar transporte de cargas, armazenamento, 
embarque e desembarque em parceria com a iniciati-
va privada e empresários locais e regionais.

• Indicou à Prefeitura para que sejam implantados 
ecopontos de coleta seletiva de materiais de resíduos 
de construção civil e outros no município.

Delegado Celso (PSB)

Dr. Alencar Faleiros (PSDB)

• Indicou à Prefeitura e à Secretaria Municipal 
de Educação para que, durante a semana em 

que se comemora o Dia do Professor, sejam realizadas ativi-
dades que valorizem a importância e a dignidade desses pro-
fissionais, criando a Semana da Valorização da Educação.

• Indicou à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Educação 
para que sejam contratados mais professores para o ensino 
fundamental, principalmente para atuarem nas escolas com 
mais dificuldades em melhorar o desempenho no Ideb.

• Requereu à Prefeitura e à Secretaria 
Municipal de Saúde diversas informa-

ções sobre a realização de cirurgias eletivas no Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

• Requereu à Prefeitura e à Secretaria Municipal de 
Educação informações sobre a inclusão de Vargi-
nha no Programa Nacional das Escolas Cívico-Mi-
litares.

Dr. Guedes (PTB)

• Indicou à Prefeitura e à Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urba-

nos providências para a reforma do Conselho Co-
munitário da Vila Flamengo e a limpeza do terreno 
da Prefeitura localizado em frente.

• Requereu à Prefeitura informações sobre a Unida-
de de Saúde da Família (USF) do bairro Padre Vitor 
relativas à demanda por especialidades e previsão de 
contratações de profissionais.

Dudu Ottoni (PTB)

Joãozinho Enfermeiro (PSC)
• Indicou à Prefeitura e à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde sobre a necessidade de 
ampliar a estrutura física da sala de cura-

tivos da Policlínica Léa Ferreira Teixeira e o número de 
enfermeiros que atendem no local.

• Requereu à Prefeitura e à Secretaria Municipal da Fa-
zenda diversas informações sobre o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), entre elas a possibilidade 
de haver um congelamento no valor do IPTU 2020 
em função da crise econômica.

Leonardo Ciacci (PP) 

• Indicou à Prefeitura e à Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 

análise da cobrança da tarifa de esgoto no município.

• Indicou ao deputado federal Dimas Fabiano para 
que interceda junto à bancada mineira na Câmara dos 
Deputados, no Senado e na Anac para transformação 
do Aeroporto Regional de Varginha Major Brigadeiro 
Trompowsky em aeroporto de cargas.

Pastor Fausto (PR)

• Indicou à Prefeitura e à Secretaria 
Municipal de Educação para que se-

jam realizadas melhorias nas condições de segu-
rança da Escola Municipal Dr. Jacy de Figueiredo 
– Caic 1.

• Indicou à Prefeitura para que seja instalada lixei-
ra e seja realizada a limpeza dos terrenos na pro-
ximidade do shopping e no trajeto de acesso ao 
terminal rodoviário.

Zacarias Piva (PP)
• Indicou à Prefeitura, à Secretaria Municipal 
de Administração e à Secretaria Municipal 
de Governo para que seja concedida gratui-

dade no transporte público coletivo aos alunos dos cursos 
técnicos oferecidos gratuitamente por entidades federais, 
municipais ou estaduais, como o Cefet e o Senai.

• Indicou à Prefeitura pedido de informações sobre me-
lhorias e reformas no ponto central localizado na praça 
Getúlio Vargas e possibilidade de eventual previsão de 
construir um terminal de transporte coletivo central.

• Indicou à Prefeitura e à Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Ur-

banos para aplicação de lama asfáltica na Estrada 
Varginha 483, entre a avenida Otto Salgado e a 
Estrada Varginha 155 no Industrial Claudio Gal-
vão Nogueira.
• Indicou ao Ministério Público do Estado de Mi-
nas Gerais solicitação para a disponibilização de 
uma promotora de Justiça para atender aos casos 
de violência contra a mulher em Varginha.

Zilda Silva (PSDB)

Zué do Esporte (PTN)

• Indicou à Prefeitura, à Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Ur-

banos e ao Departamento Municipal de Trânsito 
para que seja implantada mão única de direção na 
rua Orminda Vasconcelos após a rua Cel. João 
Antônio dos Reis, na Vila Floresta.

• Indicou à Prefeitura para que instale faixa ele-
vada para a travessia de pedestres em frente à Ce-
mei Profa. Santusa Maria Rabelo de Rezende, no 
bairro Damasceno.

• Indicou à Prefeitura que solicite às 
instituições financeiras Caixa Econô-

mica Federal e Sicoob que instalem agências ban-
cárias no bairro Sagrado Coração ou adjacências.

• Indicou à Prefeitura e ao deputado federal Dimas 
Fabiano que busquem meios para que o município 
conte com mais uma ambulância equipada com 
UTI móvel para o Samu.

Buiú do ônibus (PTN) Dr. Cláudio Abreu (PTB)

• Requereu à Prefeitura informação sobre 
a realização ou não do Programa de Re-

gularização Fiscal (Refis) este ano.

• Requereu à Prefeitura e à Secretaria Municipal de 
Educação informações sobre o ensino da Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras) na rede municipal de ensino.

• Indicou à Prefeitura e à Secretaria 
Municipal de Saúde o aumento de va-

gas para atendimento na Unidade de Atenção Pri-
mária à Saúde (UAPS) do Imaculada.

• Indicou à Prefeitura e à Secretaria Municipal de 
Governo para que solicitem à Diretoria da Caixa 
Econômica Federal a instalação de uma lotérica na 
avenida Manuel Vida, no bairro Imaculada Concei-
ção, próximo ao número 1.000.

Marquinho da Cooperativa (PRB)

Desde agosto, o varginhense 
conta com mais uma ferramen-
ta para acompanhar de perto o 
trabalho da Câmara de Vereado-
res: o CâmaraCast. A Câmara de 
Varginha criou seu próprio ca-
nal de podcasts, publicando, na 
plataforma web SoundCloud, 
novidades sobre os trabalhos do 
Legislativo em programas de áu-
dio de curta duração acessados 
pela internet.
A principal facilidade deste 
novo canal de comunicação en-
tre Câmara e população é que 
os programas são gravados, 
portanto, estão à disposição 
para ser acessados a qualquer 
momento do dia e de qualquer 

lugar. Basta conectar-se à in-
ternet por qualquer dispositivo 
(computador pessoal, tablet ou 
smartphone) e entrar no canal 
CâmaraCast pelo link no site 
da Câmara ou diretamente pela 
plataforma SoundCloud. O 
serviço é gratuito.
Os podcasts da Câmara apre-
sentam conteúdos exclusivos 
sobre os projetos do Legislativo 
e a atuação dos vereadores. E 
como são programas de áudio, 
têm, ainda, a vantagem de con-
sumir poucos dados durante o 
acesso ou seu download. Além 
disso, os conteúdos podem ser 
compartilhados em redes so-
ciais. É mais um mecanismo 

4

para a promoção da cidadania e 
da democratização do acesso à 
informação, que é característica 
da atuação da Câmara. 
Ao acessar o canal, o cidadão 
pode escolher sobre qual tema 
quer saber mais. São quatro edi-
torias: Em “Alô, vereador!”, o 
próprio vereador vai falar sobre 
quais assuntos relacionados à 
cidade chamaram a sua atenção 
recentemente e se transforma-
ram em uma indicação, requeri-
mento ou projeto de lei.
Em “Na prática”, o cidadão vai 
encontrar reportagens sobre os 
projetos da Câmara que já são 
um sucesso em Varginha, como 
o Câmara nas Empresas e o Câ-

mara Social, entre outros. Já no 
“Escola na Pauta”, tudo sobre as 
conquistas dos projetos educati-
vos e de convivência como o Es-
cola do Legislativo, o Câmara Sê-
nior e o Academia do Servidor.
E claro, como a Câmara valo-
riza e incentiva a participação 
de todos nas questões relevan-
tes para o município, o cidadão 
também pode sugerir temas 
para os programas do Câmara 
Cast. Para isso, basta enviar sua 
pergunta, dúvida ou sugestão 
para o whatsapp da Câmara: 
(35) 98856-1069. 
O tema sugerido poderá virar 
um podcast na seção “Fala, 
povo!” do canal Câmara Cast. 

Podcasts são mais um canal de aproximação do Legislativo com a população
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Emenda impositiva: mais força para o Legislativo 

Desde o ano passado, as emen-
das ao Orçamento do Municí-
pio incluídas e aprovadas pelos 
vereadores têm execução obri-
gatória pelo Executivo. Antes 
disso, as emendas dos vereadores 
que destinavam recursos para as 
mais diversas áreas eram apenas 
autorizativas. Isso significa que a 
Prefeitura poderia não investir o 
recurso previsto na emenda.
A obrigatoriedade na execução 
das emendas a partir de 2018 se 
deve ao cumprimento da Emen-
da Constitucional 86/15, que 
criou as chamadas “emendas 
impositivas” do Legislativo ao 
Executivo e que já era aplicada 
nos orçamentos da União e dos 
Estados. Em Varginha, a obriga-

Por dentro do Legislativo

toriedade passou a valer após os 
vereadores terem revisado a Lei 
Orgânica Municipal, em 2018, 
regulamentando este dispositivo. 
A mudança deu mais força ao 
Legislativo na definição dos in-
vestimentos do Poder Público, 
pois aquilo que for aprovado em 
plenário e sancionado no orça-
mento para o exercício seguinte 
deverá ser feito pelo Executivo.
O valor total das emendas apre-
sentadas pelos vereadores na vo-
tação do orçamento a ser execu-
tado em 2020 pelo Executivo é 
de cerca de R$ 5 milhões, tendo 
cada vereador o direito de desti-
nar cerca de R$ 340 mil para as 
ações que escolherem.
“A instituição da emenda impo-

sitiva em Varginha é um grande 
benefício para a população, pois 
nós sabemos que o vereador é o 
agente político mais próximo do 
povo e que conhece, de perto, as 
reais necessidades do Município. 
Muitas necessidades conhece-
mos in loco e agora podemos 
ajudar efetivamente, destinando 
as verbas para onde é realmente 
preciso.”, comentou o presidente 
da Câmara, Dudu Ottoni. 
As emendas impositivas apre-
sentadas e aprovadas para o or-
çamento municipal 2020 são:

BUIÚ DO ÔNIBUS
R$ 24.732,94 - Associação Recre-
ativa dos Veteranos dos Trinta. 
R$ 75 mil - Fundação Varginhen-
se de Assistência aos Excepcio-
nais (Fuvae). 
R$ 240 mil - Hospital Bom Pastor.

CARLOS COSTA
R$ 23.487,43 - Centro Social Re-
canto da Criança Feliz.
R$ 10 mil - Associação Vargi-
nhense de Esporte.
R$ 9.764,00 - Centro Social Re-
canto da Criança Feliz.
R$ 42.100,00 - Fundação Alegria.
R$ 171.500,00 - Hospital Bom 
Pastor.
R$ 52.937,00 - Fundação Vargi-
nhense de Assistência aos Ex-
cepcionais (Fuvae).
R$ 30 mil - Pró-Rim – Associa-

ção de Renais Crônicos e Trans-
plantados Renais de Varginha e 
Região.

CARLÚCIO MECÂNICO
R$ 172 mil - Vigilância Sanitária e 
Setor de Epidemiologia.
R$ 48.348,30 - Unidades Básicas 
de Saúde e Atenção Secundária.
R$ 48.348,30 - Associação do 
Voluntariado de Varginha Vida 
Viva.

DELEGADO CELSO
R$ 5 mil - Associação dos Profis-
sionais de Segurança Pública do 
Sul de Minas (Aprosep).  
R$ 170.400,00 - Hospital Bom 
Pastor.
R$ 165 mil - Fundação Vargi-
nhense de Assistência aos Ex-
cepcionais (Fuvae).

CLÁUDIO ABREU
R$ 160 mil - Canil Municipal.
R$ 10 mil - Centro Cultural da 
Juventude de Varginha.
R$ 169.975,60 - Padronização vi-
sual no atendimento na Secreta-
ria de Saúde.

DR. ALENCAR FALEIROS
R$ 168 mil - programa educacio-
nal “O Líder em Mim” na rede 
municipal de ensino.
R$ 172 mil - Unidades de Saúde 
do município.

DUDU OTTONI
R$ 7,5 mil - materiais de cons-
trução e projetores multimídia da 
Prefeitura.

Por dentro do Legislativo

Prevista pela Emenda Constitucional 86/15, a obrigatoriedade na execução das emendas dos vereadores
ao orçamento beneficia diversas áreas, especialmente a saúde

R$ 169.364,00 - Centro de Espe-
cialidades Odontológicas.
R$ 9.999,90 - Associação Oficina 
do Ser.
R$ 5 mil - Centro Cultural da Ju-
ventude de Varginha.
R$ 7,5 mil - Associação Esporti-
va Santa Cruz.

DR. GUEDES
R$ 340.275,00 - Hospital Regio-
nal do Sul de Minas.

JOÃOZINHO ENFERMEIRO
R$ 25.873,92 - Associação Es-
porte Clube Canaã.
R$ 58.451,12 - Associação Pro-
tetora dos Animais de Varginha 
(Apav).
R$ 3.341,64 - Centro Social Re-
canto da Criança Feliz.
R$ 10 mil - Associação Vargi-
nhense de Esportes.
R$ 20 mil - Caixa Beneficente 
Valentim Ferreira Couto.
R$ 50 mil - Fundação Alegria.
R$ 172 mil - Unidades Básicas de 
Saúde.

LEONARDO CIACCI
R$ 5 mil - Associação Cultural 

Bateria Nota Dez.
R$ 2,9 mil - Escola Estadual Co-
ração de Jesus.
R$ 7,5 mil - Associação Esporti-
va Santa Cruz.
R$ 164 mil - Farmácia da Secre-
taria Municipal de Saúde.
R$ 6 mil - Associação do Volun-
tariado de Varginha Vida Viva.
R$ 154.600,00 - Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil 
(Cemeis) da Rede Municipal de 
Ensino.

MARQUINHO DA COOPE-
RATIVA
R$ 340 mil - Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).

PASTOR FAUSTO
R$ 43.548,00 - Farmácia e Guar-
da de Enxoval da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).
R$ 125 mil - Hospital Regional 
do Sul de Minas.
R$ 170 mil - Associação Organi-
zação de Promoção ao Esporte.

ZACARIAS PIVA
R$ 10 mil - Associação Comu-

nitária de Recuperação Novo 
Caminho (Acrenoc). 
R$ 5 mil - Associação dos Pro-
fissionais de Segurança Públi-
ca de Minas Gerais (Aprosep).
R$ 12,5 mil - Centro Social 
Recanto da Criança Feliz.
R$ 10 mil - Associação Bene-
ficente Bem Te Vi.
R$ 10 mil - Fundação Alegria.
R$ 10 mil - Associação Bene-
ficente Kerygma.
R$ 10 mil - Associação Bene-
ficente Levanta-te e Anda.
R$ 15 mil - Associação Bene-
ficente de Varginha Por Amor 
ao Próximo.
R$ 172 mil - Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) e 
Setor de Saúde Bucal.
R$ 20 mil - Associação do Vo-
luntariado de Varginha Vida 
Viva.
R$ 10 mil - Associação Vargi-
nhense de Esporte.
R$ 20 mil - Associação Be-
neficente Flamengo Atlético 
Clube de Varginha.
R$ 10.200,00 - Centro Cultu-
ral da Juventude de Varginha.

R$ 5 mil - Conselho de Segu-
rança Pública de Varginha.
R$ 20 mil - Fundação Vargi-
nhense de Assistência aos Ex-
cepcionais (Fuvae).

ZILDA SILVA
R$ 102.276,33 - Hospital Bom 
Pastor.
R$ 65.723,67 - Associação 
Conviver.
R$ 171.600,00 - Unidades 
Básicas de Saúde e Secretaria 
Municipal de Saúde.

ZUÉ DO ESPORTE
R$ 25 mil - Projeto Social Es-
portivo de Futebol.
R$ 15 mil - Escola Estadual 
Dr. Wladimir de Rezende Pin-
to.
R$ 25 mil - Associação Bene-
ficente Bem Querer (Abem).
R$ 170.256,00 - Hospital Bom 
Pastor.
R$ 25 mil - Projeto Social Lu-
tar e Vencer.
R$ 80 mil - motódromo de 
Varginha do Motor Clube Sul 
Mineiro.
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Canudos plásticos serão proibidos em Varginha
Lei que faz a diferença

Seguindo tendência mundial, 
a Câmara de Varginha apro-
vou em outubro projeto de 
lei de autoria dos vereadores 
Dr. Cláudio Abreu, Dr. Fer-
nando Guedes e Dr. Alencar 
Faleiros, que proíbe a fabri-
cação, utilização, distribuição 
ou comercialização de canu-
dos plástico não biodegradá-

A Câmara Municipal de Var-
ginha encerra o ano de 2019 
com uma grande economia 
para os cofres públicos. No 
início de dezembro o Legisla-
tivo de Varginha devolveu ao 
Executivo cerca de R$ 2 mi-
lhões que vão ajudar no paga-
mento do 13º dos servidores 
públicos municipais. A quan-
tia se deve à economia dos re-
cursos que não foram gastos 
pela Câmara durante o ano e 
puderam ser devolvidos para 
que a Prefeitura invista na 
área que for necessária. Até o 
final de dezembro, mais uma 
quantia será devolvida ao 
Executivo. A previsão é que 
o valor devolvido chegue aos 

O presidente da Câmara de 
Varginha, vereador Dudu Ot-
toni, destaca que o Legislati-
vo de Varginha preza por tra-
balhar com economia. Além 
de não solicitar os 6% da re-
ceita do município que tem 
direito, pegando bem menos 
do que o valor que caberia à 
Câmara receber, ainda devol-
ve, todos os anos, parte dos 
recursos financeiros à Prefei-

A discussão mundial sobre o fim dos 
canudos plásticos começou em 2015, 
quando um vídeo de uma tartaruga 
marinha sofrendo com um canudo en-
fiado na narina foi publicado nas redes 
sociais e viralizou. Outros inúmeros 
exemplos de animais marinhos sofren-
do com a imensa quantidade de plásti-
cos nos oceano surgiram desde então, 
intensificando o debate sobre o consu-
mo e o descarte de plásticos. 
Naquele mesmo ano de 2015, a revis-
ta científica Science publicou pesquisa 
que apontou que a humanidade gera 
um total de 275 milhões de toneladas 

vel. Sancionada pelo Execu-
tivo, a Lei 6.617/19 deve ser 
regulamentada em seis meses 
e entrará em vigor em outu-
bro de 2020.
De acordo com a lei, os esta-
belecimentos comerciais não 
poderão oferecer aos clientes 
canudos feitos de polipropi-
leno, poliestireno ou qual-

Lei de iniciativa da Câmara prevê o fim dos canudos na cidade a partir de outubro de 2020

quer outro material que não 
seja biodegradável e ecologi-
camente sustentável. O obje-
tivo é promover a conscien-
tização ambiental, contribuir 
para a redução do lixo plás-
tico não reciclável e proteger 
especialmente os oceanos e a 
vida marinha. Para quem não 
quer ou não pode abrir mão 

do canudinho, já existem al-
ternativas como canudos fei-
tos de papel reciclável, ma-
terial comestível ou plástico 
biodegradável, entre outros, 
que não prejudicam o meio 
ambiente. Essas opções po-
derão ser comercializadas e 
utilizadas na cidade, confor-
me prevê a lei.

Plástico nos oceanos

Economia

de resíduos plásticos por ano, sendo 
que, desse total, entre 4,8 milhões e 
12,7 milhões de toneladas vai parar nos 
oceanos.
Outro dado relevante é a previsão de 
que até 2050 haverá mais plástico que 
peixes nos oceanos. A previsão foi divul-
gada pelo Fórum Econômico Mundial 
de Davos, em 2016, e demonstra a im-
portância da lei da Câmara de Varginha.
Apesar de representar uma pequena 
parte do plástico nos oceanos, os canu-
dos representam grande perigo porque, 
devido ao pouco peso do material, qua-
se nunca são separados na reciclagem 
e, ao chegar nos oceanos, vão se micro-
fragmentando, tornando-se parecidos 
com alimentos para os peixes e animais 
marinhos em geral.
Somente este ano, duas baleias mor-
reram com plástico no estômago. A 
primeira, nas Filipinas, tinha 40 kg de 
plástico no estômago quando foi en-
contrada morta, em março. A segunda, 
encontrada em abril, estava numa praia 
da Sardenha, na Itália, tinha 22 kg de 
resíduos plásticos no estômago. E es-
tava grávida.

A iniciativa da Câmara Municipal de proi-
bir o uso de canudos plásticos em Varginha 
é muito importante para todo o planeta, es-
pecialmente os oceanos e a vida marinha. 
Encontre no quadro a seguir dez palavras rela-
cionadas à sustentabilidade e à proteção do meio 
ambiente:

Câmara economiza e devolve recursos à Prefeitura
Ação Cidadã

Ao abrir mão de parte do orçamento anual, Legislativo contribui para melhoria na Saúde e pagamento do 
13º de servidores municipais

R$ 3 milhões.
A prática de economizar e li-
berar os recursos para o Exe-
cutivo vem sendo adotada 
sistematicamente pela Câmara 
nos últimos anos. Além disto, 
o Legislativo de Varginha tam-
bém tem ajudado a Prefeitura 
abrindo mão do seu orçamen-
to. Neste ano, por exemplo, 
por duas vezes o presidente 
Dudu Ottoni, com apoio dos 
demais vereadores, autorizou 
que a Prefeitura utilizasse o or-
çamento que seria da Câmara 
para beneficiar a área da Saúde. 
A primeira vez foi em junho, 
quando o Legislativo abriu 
mão de R$ 1 milhão do seu 
orçamento. A iniciativa permi-

tiu a compra de uma peça de 
reposição para o acelerador 
linear, que é o aparelho de ra-
dioterapia do Hospital Bom 
Pastor. A peça já tinha quebra-
do várias vezes, atrapalhando 
o tratamento de pacientes de 
câncer de Varginha e região, 
que se tratam no hospital mu-
nicipal. Com o elevado custo 
de R$ 700 mil, a peça só pôde 
ser trocada graças ao apoio da 
Câmara. “É uma atitude que 
ajuda a salvar vidas, pois uma 
pessoa em tratamento onco-
lógico precisa ser atendida de 
forma emergencial. Sabemos 
que nesses casos de câncer não 
se pode perder tempo”, dis-
se o presidente da Câmara de 

Varginha, Dudu Ottoni. Os 
restantes R$ 300 mil foram 
utilizados para a compra de 
medicamentos pela Fundação 
Hospitalar Municipal de Var-
ginha (Fhomuv), mantenedo-
ra do Hospital Bom Pastor.
A segunda vez em que a Câma-
ra abriu mão do seu orçamento, 
também no valor de R$ 1 mi-
lhão, foi em setembro. A dota-
ção foi utilizada para a compra 
de medicamentos e manuten-
ção do Hospital Bom Pastor. 
“Mais uma vez demonstramos 
o compromisso com a popula-
ção e reafirmamos a tradição 
da Câmara de Varginha de ser 
um Legislativo enxuto, que 
propõe novas ações e execu-
ta projetos de qualidade sem 
precisar desperdiçar o dinhei-
ro público. Temos orgulho de 
ser uma referência positiva 
na nossa região”, disse o pre-
sidente da Câmara, vereador 
Dudu Ottoni.
A Câmara não tem poder legal de 
definir onde serão investidos os 
recursos devolvidos ou da dota-
ção orçamentária que abriu mão 
para a Prefeitura. Porém, a cada 
devolução de recursos, Legislativo 
e Executivo definem conjunta-
mente onde a verba será utilizada, 
com base nas maiores necessi-
dades e urgências do município, 
sempre pensando no bem-estar 
da população.
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tura. Neste ano, por exemplo, 
a Câmara deverá utilizar ape-
nas a metade do valor a que 
tem direito.
“Desde 2004, o subsídio 
dos vereadores de Varginha 
não sofre aumento e é um 
dos menores da nossa re-
gião. Todos os anos, ao final 
do ano, a Câmara devolve 
dinheiro para a Prefeitura, 
mesmo já tendo requisitado 

menos do que o percentual 
constitucional. E mesmo as-
sim investimos em moderni-
zação para atendimento aos 
munícipes e para os trabalhos 
legislativos, sendo referência 
em várias áreas para outras 
Casas de Lei no Brasil. Isso 
só reflete que é possível re-
alizar um trabalho sério, res-
peitando o dinheiro do con-
tribuinte”, disse.
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Um ano de conquistas para a Escola do Legislativo

Projeto para servidores visa capacitação e melhoria no atendimento

A Câmara faz

Estudantes de Varginha se destacam em programas estadual e nacionais de incentivo ao aprendizado 
político e à cidadania

Cursos presenciais abordaram temas como oratória, gestão e liderança, entre outros

A Escola do Legislativo de 
Varginha termina 2019 com 
resultados positivos que dão 
orgulho à cidade e garantem o 
reconhecimento ao empenho 
dos alunos que participam 
desta iniciativa tão bem-suce-
dida da Câmara Municipal. O 

presidente da Câmara Muni-
cipal, vereador Dudu Ottoni, 
destacou que é gratificante 
ver o trabalho desenvolvido 
pela Escola do Legislativo 
sendo reconhecido e, princi-
palmente, por despertar nos 
jovens a cidadania. “Quero 

parabenizar a todos pela de-
dicação e pelo empenho nes-
te importante projeto, que 
com certeza, não termina por 
aqui. Esperamos que nossos 
alunos continuem inspirando 
outros jovens a participarem 
destas discussões tão impor-

No programa Parlamento Jo-
vem de Minas, da Assembleia 
Legislativa, Varginha se des-
tacou tanto na condução dos 
trabalhos como no conteúdo 
final produzido. Os alunos da 
Escola do Legislativo da Câ-
mara de Varginha, Wathson 
Alves Bernardes e Bruna Bar-
bara Custódio representaram 
o Polo Sul de Minas III, que 
reúne oito municípios, na eta-
pa final do Parlamento Jovem 
de Minas 2019, realizado entre 
18 e 20 de setembro, em Belo 
Horizonte. 
Além disso, Bruna Bárbara 
Custódio participou da Mesa 
Diretora dos trabalhos, como 

Neste ano de 2019, a Escola do 
Legislativo da Câmara de Vargi-
nha lançou o Academia do Ser-
vidor, um projeto que valoriza os 
servidores, oferecendo cursos de 
capacitação, e que tem como ob-
jetivo investir no aperfeiçoamen-
to das atividades desempenhadas 
e na melhoria no atendimento 
ao público. Os encontros tiveram 
início no mês de maio e foram rea-
lizados até o segundo semestre. O 
projeto Academia do Servidor é 
destinado a todos os servidores, se-
jam os efetivos, sejam os comissio-

relatora de um subtema. Foi o 
segundo ano consecutivo que 
Varginha integrou a Mesa. 
Outro motivo de satisfação 
para a Escola do Legislativo 
é que uma proposta dos alu-
nos varginhenses foi incluída 
no documento final do Par-
lamento Jovem de Minas 
deste ano. 
Paralelamente à etapa final do 
Parlamento Jovem de Minas 
foram realizadas as comemo-
rações pelos 30 anos da Cons-
tituição Mineira e o aluno Vi-
nicius Romei Magalhães, da 
Escola do Legislativo, foi um 
dos estudantes do estado a 
participar das celebrações.

nados e até mesmo os estagiários. 
Os cursos são presenciais e têm 
como objetivo atingir maior 
eficiência e qualidade na pres-
tação do serviço público. A ca-
pacitação foi ministrada pelo 
Ipecont – Consultoria e Edu-
cação Corporativa.  As aulas 
foram realizadas quinzenal-
mente, sempre às sextas-fei-
ras, das 14h às 17h, com os 
temas atendimento ao públi-
co, processo legislativo, orató-
ria, redação oficial, liderança e 
gestão, entre outros.

Parlamento Jovem de Minas

Câmara Mirim da Câmara dos Deputados

Parlamento Jovem Brasileiro

tantes para a nossa comuni-
dade.” O diretor da Escola do 
Legislativo, Robson Almeida, 
destacou o empenho dos es-
tudantes, que desde o início, 
foram motivados a desenvol-
ver projetos importantes para 
a comunidade. 

O Câmara Mirim é uma ação 
educativa promovida pelo site 
Plenarinho, da Câmara dos De-
putados, que simula a atividade 
legislativa. Participam estudan-
tes do ensino fundamental.
Pela primeira vez, um projeto 
de lei elaborado na Escola do 
Legislativo de Varginha ficou 

entre os três melhores no 
Câmara Mirim. A proposta 
finalista, de autoria da aluna 
Ana Luíza Silva Rosa, pro-
põe a diminuição no uso de 
agrotóxicos para a preserva-
ção das abelhas e a criação 
de reservas legais nas pro-
priedades rurais para o plan-

tio de flores, a fim de garan-
tir a polinização. Ao todo, 
900 projetos participaram 
do Câmara Mirim este ano, 
realizado na Câmara dos 
Deputados nos dias 24 e 25 
de outubro. 
“Quanto mais agrotóxicos 
o agricultor usar, ele deve-

rá ter uma parcela de terra 
para plantar flores, já que 
estas são alimentos naturais 
e fornecem o néctar e as 
proteínas do pólen neces-
sárias para manterem vivas 
e darem origem a novas ge-
rações de abelhas”, afirmou 
Ana Luíza sobre seu projeto. 

Os projetos dos alunos Luiz 
Otávio de Oliveira Domingos 
e Paulo Vinícius Cardoso Rosa 
foram classificados para a final 
do Parlamento Jovem Brasileiro 
2019, programa da Câmara dos 
Deputados dirigido a estudan-
tes do Ensino Médio de todo 
o país, e que este ano ocorreu 
entre 23 e 27 de setembro. 
O projeto de lei de Luiz Otávio, 
aluno do CEFET-MG, propõe 
que sejam estabelecidas diretri-
zes nacionais, por meio da Se-
cretaria Nacional de Segurança 
Pública, para a preservação da 
vida e a valorização do pro-
fissional da segurança pública 
enquanto trabalhador. Já a pro-

posta de Paulo Vinícius, aluno 
da Escola Estadual Pedro de 
Alcântara, prevê a proibição 
da utilização de contêineres 
como salas de aula, bibliote-
cas ou quaisquer outros am-
bientes escolares, garantindo 
a segurança de estudantes e 
profissionais da educação. 
Além dos alunos da Escola 
do Legislativo, Varginha tam-
bém foi representada pelo 
aluno do Cefet-MG, Daniel 
Melo Nogueira Oliveira, com 
o projeto que determina nor-
mas gerais e critérios básicos 
para incentivo a utilização de 
irrigação por gotejamento na 
agricultura. 

Na abertura do curso, o pre-
sidente da Câmara, Dudu 
Ottoni, destacou a impor-
tância do projeto.  “Durante 
esses encontros, os servidores 
serão capacitados em diversos 
temas. Os cursos são certifica-
dos e todo esse conhecimento 
adquirido poderá ser aplicado 
mesmo que futuramente o 
servidor não esteja mais traba-
lhando na Câmara. Valorizar 
o servidor é uma das nossas 
metas durante essa administra-
ção”, disse.
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Vereadores conhecem atuação de entidades sociais
e assistenciais

Câmara Social

O projeto Câmara Social encerrou seu 
primeiro ano com cinco visitas a rele-
vantes entidades e projetos de cunho 
social e assistencial de Varginha. A mais 
recente entidade a ser visitada foi a Asso-
ciação Voluntariado Vida Viva, dirigida 
a pacientes de câncer em tratamento no 
Hospital Bom Pastor. São mais de 3 mil 
pessoas atendidas pelo Vida Viva. “Já 
sabemos dos relevantes serviços que o 
Vida Viva presta para Varginha há mais 
de duas décadas, mas sempre é impor-

tante estarmos presentes, vermos a reali-
dade bem de perto. Parabenizo à direção 
pelo brilhante trabalho. Vocês são gran-
des aliados na cura de muitas pessoas 
que passam por um tratamento contra 
o câncer”, disse o presidente da Câmara, 
vereador Dudu Ottoni.
O projeto Câmara Social consiste na 
visita de vereadores a entidades e pro-
jetos sociais, a fim de conhecer mais de 
perto suas ações e necessidades e poder 
contribuir para a melhoria dos serviços 
por meio da competência legislativa dos 
vereadores. Na visita de 31 de outubro, 
além do presidente da Câmara, participa-
ram os vereadores Delegado Celso Ávila, 
Leonardo Ciacci e Zilda Silva. Eles fo-
ram recebidos pela presidente da institui-
ção, Rogéria Alvarenga Fernandes e pela 
relações públicas da instituição, Lourdes 
Marinho. “Receber os vereadores aqui no 
Vida Viva é muito importante, pois valo-
riza o nosso trabalho e demonstra que o 
Poder Público se importa com o que nós 
estamos fazendo. Esperamos que vários 
resultados positivos saiam deste encon-

tro”, disse a presidente Rogéria.
A Associação do Voluntariado de Varginha 
Vida Viva presta atendimento a pacientes 
oncológicos de mais 202 municípios que 
fazem tratamento no Hospital Bom Pastor. 
“Varginha e região devem muito ao Vida 
Viva que ampara as pessoas no momento 
de maior fragilidade, que é quando estamos 
com problema de saúde. Esperamos poder 
ajudar a ampliar ainda mais os excelentes 
serviços prestados por eles”, disse a verea-
dora Zilda Silva.
O vereador Delegado Celso Ávila tam-
bém destacou a importância de o Legisla-
tivo apoiar o Vida Viva. “Com a institui-
ção das emendas impositivas, agora temos 
maneiras mais efetivas de apoiar as insti-
tuições que tanto colaboram para a área 
social do nosso Município, e o Vida Viva 
é uma delas”, disse.
O vereador Leonardo Ciacci fez questão 
de parabenizar mais uma vez a Mesa Di-
retora pela criação do Câmara Social. “Os 
vereadores de Varginha mais uma vez ino-
vam e demonstram seu interesse de ir ao 
encontro da população”, afirmou.

A primeira visita do Câmara Social ocorreu 
em 28 de março, no centro social da Asso-
ciação Nossa Senhora do Rosário, o Recan-
to da Criança Feliz. No local, o presidente 
da Câmara, Dudu Ottoni, e os vereadores 
Leonardo Ciacci e Zacarias Piva foram rece-
bidos por cerca de 100 pessoas. A associa-
ção atende a mais de 1.040 famílias na região 
do Jardim Áurea e dos demais bairros que 
fazem parte da paróquia da Igreja do Rosá-
rio. São oferecidos atendimento odontológi-
co, atividades físicas, reforço escolar, oficina 
de leitura, oficina de artesanato, doação de 
brinquedos, consultas oftalmológicas, doa-
ção de enxovais, doação de cestas básicas, 
doação de cestas verdes, doação de fraldas 
descartáveis, entre outros.
Em 23 de abril, o presidente da Câmara e 
os vereadores Buiú do Ônibus, Leonardo 
Ciacci, Zacarias Piva e Zilda Silva visita-
ram a Fundação Varginhense de Apoio 
aos Excepcionais – Fuvae. A Fuvae aten-
de mais de 400 pessoas com deficiência e 
suas famílias.

O projeto Bem-Te-Vi, que oferece cur-
sos profissionalizantes para adultos e 
aulas de reforço escolar para crianças e 
jovens da região, somando mais de 110 
pessoas atendidas, foi a terceira entidade 
a ser visitada. A visita ocorreu em 9 de 
julho e participaram os vereadores Buiú 
do Ônibus, Delegado Celso Ávila, Leo-
nardo Ciacci, Zacarias Piva, Zilda Silva, 
além do presidente da Câmara.
O novo projeto social de Varginha, o 
Centro Cultural da Juventude, no Centro 
Comunitário da Vila Mendes, recebeu 
a visita do Câmara Social em 3 de se-
tembro. Dudu Ottoni, Buiú do Ônibus, 
Cláudio Abreu, Leonardo Ciacci, Zaca-
rias Piva e Zilda Silva, se encontraram 
com os instrutores do projeto e com a 
comunidade da região, e conheceram o 
trabalho que será desenvolvido no local. 
O centro cultural promoverá ativida-
des diversas com a população da região, 
principalmente com os mais jovens e em 
risco de vulnerabilidade social.

As visitas de 2019

Novo projeto da Casa, o Câmara Social contou com cinco visitas em 2019; a mais recente ocorreu no Vida Viva


