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Vereadores vão a Brasília em busca de verbas 
para Varginha

Uma renovação acompanhada de novas ideias e novas inicia-
tivas. Essa é a Câmara Municipal de Varginha - Gestão 2017-
2020 - que tem como um dos principais objetivos se aproximar 
dos cidadãos, representando o povo com ética e compromisso.

Para que isso aconteça, novas estratégias estão sendo adota-
das, como a criação do Câmara nas Escolas e do Câmara nas 
Empresas. Nesses projetos, os vereadores vão até o povo 
para ouvir suas críticas e sugestões e colocá-las em prática, 
ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas e tra-
zendo progresso para Varginha.

Durante todo o ano serão realizadas diversas visitas às esco-
las e empresas, levando cidadania e conhecimento à popu-
lação. Além disso, os vereadores estão reforçando o convite 
para que as pessoas participem das sessões e acompanhem 
de perto o trabalho Legislativo.

E caso seja difícil comparecer às sessões, que ocorrem às se-
gundas e quartas, às 18h, a Câmara Municipal de Varginha, 
dando ainda mais transparência às ações dos vereadores, tam-
bém disponibiliza a partir de agora a transmissão ao vivo pelo 
Facebook.  Basta estar cadastrado na rede social e acessar a 
página Câmara de Vereadores de Varginha para poder assistir, 
em tempo real, às reuniões. Se não der tempo de assistir ao 
vivo, o vídeo fica disponibilizado ao final da sessão para ser 
visto a hora que puder. Outra novidade também é a exibição 
de um resumo das sessões todas as terças e quintas-feiras, às 
11h, na TV Princesa, sintonizada no canal 7.

Essas são algumas das maneiras que o Legislativo de Varginha 
tem para mostrar que sua participação é muito importante e 
que a Câmara Municipal quer trabalhar ao seu lado para con-
quistarmos, juntos, uma cidade melhor para se viver.

Editorial Câmara de Varginha 
aprova sistema que 
democratiza trabalho 
dos vereadores
Em fevereiro, a Mesa Diretora 
da Câmara Municipal apresen-
tou e foi aprovado - por unani-
midade - um projeto de reso-
lução que democratiza e torna 
mais dinâmico o sistema de 
reserva das preposições e Pro-
jetos de Lei. Agora, as reservas 
só podem ser feitas para uma 
semana. O assunto foi tratado 
na primeira reunião ordinária 
da Legislatura 2017/2020.
Anteriormente, os vereado-
res podiam reservar quantas 
proposições e Projetos achas-
sem necessários, e só apresen-
tavam no momento em que 
julgassem oportuno. Havia 
reservas, por exemplo, que fi-
cavam durante um ano no sis-
tema, mas não eram apresen-
tadas. Assim, outro vereador 
que tivesse intenção de traba-
lhar naquele mesmo assunto, 
não poderia, pois o tópico 
permanecia guardado a quem 
acessou o sistema primeiro.
Agora, o sistema abre na quin-

ta-feira de manhã e, encerra, 
na terça, o prazo para inclusão 
do assunto que cada um quer 
tratar na reunião. Portanto, 
as proposições e projetos são 
apresentados na quarta-feira. 
O presidente da Câmara, Za-
carias Piva - PP, acredita que 
essa mudança tornará mais jus-
to o trabalho de todos.
“Tivemos uma grande re-
novação na Câmara e temos 
muitos vereadores de pri-
meiro mandato. Por isso, se-
ria injusto que os vereadores 
que já têm experiência pu-
dessem trazer suas propos-
tas de outras legislaturas e já 
sair na frente. Da forma que 
fizemos, acredito que vamos 
manter a igualdade, a cele-
ridade no trabalho e maior 
transparência. Também va-
mos conseguir representar 
melhor a população, pois não 
teremos assuntos travados na 
Câmara à espera do vereador 
para apresentar”, explica.

Ação cidadã Novidade da capital
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Em fevereiro, representan-
tes da Câmara e da Prefeitura 
de Varginha participaram de 
uma audiência com o Minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros, 
em Brasília. A comitiva agra-
deceu pelo repasse de R$2 
milhões ao Hospital Bom 
Pastor e aproveitou a opor-
tunidade para solicitar novas 
verbas para Varginha.
A reunião contou com a par-
ticipação do presidente da 
Câmara, Zacarias Piva, dos 
vereadores Zué do Esporte 
e Leonardo Ciacci, do vice 
-prefeito Vérdi Lúcio Melo, 
além de o deputado federal 
Dimas Fabiano. 
O presidente da Câmara 

agradeceu ao ministro em 
nome de todos os vereadores 
de Varginha. “Representando 
aqui os demais vereadores, 
agradeço a liberação dessa 
verba de R$ 2 milhões por ano 
que vai ajudar a salvar muitas 
vidas. É uma quantia impor-
tante para a área da Saúde de 
nossa cidade e eu não podia 
deixar de expressar também a 
minha gratidão ao Deputado 
Dimas Fabiano que batalhou 
por esse recurso, cumprindo 
o que prometeu em sua cam-
panha”, destacou Piva.
O vice-prefeito ficou grato 
pela publicação da portaria 
de qualificação dos leitos de 
UTI e da rede de urgência 

e emergência, e reforçou as 
novas solicitações que fez. 
“Primeiramente, agradeço 
ao apoio dado a Varginha e 
aproveito a oportunidade 
para fazer novos pedidos para 
a nossa cidade. Já apresenta-
mos essas novas solicitações 
à sua equipe e esperamos ser 
novamente atendidos nesse 
novo pleito que fazemos”, 
ressaltou Vérdi.
O ministro agradeceu a pre-
sença de todos e se pronti-
ficou a atender a demanda o 
mais breve possível. Ricardo 
Barros disse, ainda, que está 
engajado e de braços aber-
tos para receber mais vezes o 
grupo em seu Ministério.

Centro Comercial
Aproveitando a oportuni-
dade, a equipe de Varginha 
também despachou com o 
deputado a respeito da Re-
vitalização do Centro Co-
mercial de Varginha. Eles 
foram prontamente atendi-
dos pelo parlamentar, que 
assegurou dar continuida-
de ao pedido e atender à 
solicitação.
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Natural de Varginha - MG, Anderson José Firmino, 38 anos, é co-
nhecido como Buiú do Ônibus pelo seu trabalho de motorista na 
Autotrans. Candidatou-se pela primeira vez a vereador em 2012, pelo 
Partido Progressista - PP e obteve 630 votos. Já na segunda vez, Buiú 
quase dobrou sua votação (1.215 votos) e conquistou uma vaga na 
Câmara. Sua principal plataforma de campanha é a melhoria da qua-
lidade do serviço prestado no transporte coletivo urbano.

Buiú do Ônibus
PTN

Carlos Costa
PTB

Natural de São José do Rio Pardo - SP, Carlos Ferreira da Costa 
Filho é radialista, jornalista e administrador de empresas. Na década 
de 1990, recebeu o Título de Cidadão Honorário Varginhense pelos 
serviços prestados à comunidade. Trabalha no programa ¨Varginha 
em Foco”, da Rádio Clube de Varginha, desde 1998. Foi eleito com 
1.529 votos em 2012, e reeleito, em 2016, com 2.737 votos.

Natural de Paraguaçu - MG, Carlos Lúcio Ferreira nasceu em 29 de agosto 
de 1977. É filho de Mário Ferreira da Silva e Maria Aparecida Taveira. 
Carlúcio Mecânico, como é conhecido, mora há 26 anos em Varginha e 
exerce a profissão de mecânico de manutenção há 16. Na sua primeira 
candidatura, em 2016, conquistou uma vaga na Câmara com 551 votos. 

Carlúcio Mecânico
SD

Natural de Varginha - MG, Cláudio é advogado, professor universitário e 
presidente da Comissão de Proteção dos Animais da OAB-Varginha. Como 
advogado, atua nas áreas de Direito Empresarial, Trabalhista, Tributário e Res-
ponsabilidade Civil. Na graduação, leciona as matérias de Direito Empresarial 
e Trabalhista. Também dá aulas de Direito Tributário em cursos de pós-gra-
duação. Foi candidato a vereador pela primeira vez e eleito com 1.538 votos e 
é muito conhecido pela atuação na área de proteção animal.

Cláudio Abreu
PTB

Natural de Orlândia - SP, José de Alencar Santana Faleiros é médico pedia-
tra. Filho de Messias Cândido Filho e Maria Santana Faleiros, Dr. Alencar, 
como é conhecido, é casado com Ana Lúcia Martins Faleiros. Foi eleito 
vereador pela terceira vez e atualmente está no PSDB.

Dr. Alencar Faleiros 
PSDB

Eduardo Benedito Ottoni Filho, conhecido como Dudu Ottoni, é natural de 
Varginha - MG. É filho de Heloisa Helena Lúcio Ottoni e do ex-presidente 
da Câmara e ex-prefeito de Varginha, Eduardo Benedito Ottoni. Casado com 
Elisângela Ferreira Menegueli Ottoni, tem dois filhos: Eduarda Menegueli Ot-
toni e Enzo Menegueli Ottoni. Candidatou-se em 2012 e recebeu 1.070 votos, 
só não chegou a ocupar a vaga por questão de legenda. Já na segunda vez que 
disputou, obteve 1.557 votos e foi o quarto vereador mais votado.

Dudu Ottoni
PTB

Dr. Guedes
PTB

Natural de Varginha - MG, Fernando Guedes Oliveira é médico ginecologista 
e obstetra. Filho de Eufrásio Guedes Oliveira e Geralda Nair Oliveira, Dr. 
Guedes, como é conhecido, é casado com Adriana Peres Iucif  de Oliveira. 
Está em seu terceiro mandato como vereador, tendo sido eleito com 1.541 
votos na eleição de 2016.

Delegado Celso Ávila
PSB

Natural de Varginha - MG, Celso Ávila Prado nasceu em 26 de maio de 1964. 
É Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha – Fadiva, e 
Delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais há 26 anos. Iniciou sua 
carreira policial em 1992 em Guanhães/MG. Em 2002, passou a ser delegado 
de polícia (nível especial) e delegado Seccional. Em 2012, assumiu o cargo de 
Delegado Regional. Em 2016, se aposentou na Polícia Civil de Minas Gerais e 
foi eleito vereador na Câmara de Varginha com 737 votos.

Joãozinho Enfermeiro
PSC

Natural de Três Pontas - MG, João Martins Ribeiro se mudou para Varginha 
em 1970. Formou-se nos cursos de auxiliar técnico em Enfermagem, técnico 
em Telecomunicações e técnico em Segurança do Trabalho. Entre 1976 e 
2000 atuou como auxiliar de enfermagem em hospitais e empresas da região. 
Foi bem votado nas eleições de 1992, 1996, 2000, 2004 e 2008, mas não 
conquistou a vaga de vereador por questão de legenda. Foi eleito pela primeira 
vez em 2012 e, em 2016, foi um dos cinco reeleitos na Câmara de Varginha.

Leonardo Ciacci
PP

Leonardo Ciacci é bacharel em Direito e atualmente cursa Administração Pública. 
Nos anos de vida pública, criou o departamento de Emissão de Carteira de 
Trabalho na Câmara e foi autor do projeto de lei que criou o Conselho Municipal 
da Juventude e o que instituiu a meia entrada para estudantes em eventos culturais 
e esportivos. Na Câmara, foi Secretário da Mesa Diretora em 2005 e 2006. Foi 
presidente da Mesa Diretora em 2009 e 2010, e depois, em 2013 e 2014. Atualmente 
exerce o quarto mandato consecutivo como vereador e ocupa a presidência da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final.

Marquinho da Cooperativa
PRB

Natural de Varginha - MG, Marco Antônio de Souza nasceu em 29 de julho 
de 1973. Marquinho da Cooperativa é Presidente da Cooperet de Varginha e 
membro do corpo de obreiros da IURD - Igreja Universal do Reino de Deus. 
Participa de projetos sociais como o Grupo de Apoio ao Presídio, atuando na 
reinserção de detentos na sociedade, e também faz parte do Grupo de Apoio 
a Clínicas de Recuperação de dependentes químicos e do projeto Anjos da 
Madrugada. Foi eleito pela primeira vez com 784 votos.

Fausto da Silva França nasceu em Belo Horizonte - MG. Fundou o 
Conselho de Pastores Evangélicos de Varginha (atualmente, APEV) e 
a Associação Projeto IDE. Cumpre seu terceiro mandato na Câmara de 
Varginha (2001 a 2004, 2013 a 2016 e reeleito para a Legislatura de 2017 a 
2020). Entre os projetos de sua autoria, estão a duplicação da Avenida do 
Contorno, a implantação da cirurgia cardíaca em Varginha e o transporte 
escolar gratuito aos alunos da rede pública.

Pastor Fausto
PR

Natural de Juruaia - MG, Zilda Maria da Silva nasceu em 21 de abril de 
1969. Zilda possui graduação em Tecnologia em Gestão de Recursos Hu-
manos. Trabalhou na Prefeitura de Varginha de 2013 a 2016 ocupando o 
cargo de chefe do setor de empregos e atendimento às solicitações da ou-
vidoria municipal. Na Câmara Municipal de Varginha, atuou nas funções 
de Assessora de Gabinete e Assessoria Técnica de 2007 a 2012. Foi eleita 
pela primeira vez com 921 votos.

Zilda Silva
PSDB

Zacarias Piva
PP

Natural de Nepomuceno - MG, Zacarias nasceu em 13 de maio de 1971. 
Formou-se na Faculdade de Direito de Varginha - Fadiva, em 1998. Em 
2003, obteve o certificado de habilitação junto a Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB, passando a exercer a profissão de advogado e atuando nas áreas 
do Direito Penal, Civil, Público e Eleitoral. Em 2012, foi eleito vereador de 
Varginha com 1.006 votos. Em 2016 foi reeleito para o segundo mandato e 
escolhido para ser presidente da Câmara durante o ano de 2017.

Zué do Esporte
PTN

Natural de Varginha - MG, Josué Campos Narciso, mais conhecido como 
Zué do Esporte, nasceu em 6 de fevereiro de 1988. Zué foi candidato a 
vereador pela primeira vez na eleição de 2016, pelo PTN, e conquistou 
uma vaga no Legislativo com 1.585 votos.
Josué trabalha na área do esporte há 16 anos, ministrando oficinas gratuitas 
de várias modalidades esportivas para várias crianças e adolescentes, 
principalmente no CAIC I, no bairro Imaculada.

A Câmara 
está de cara nova
Início de ano é sinônimo de renovação para todos nós. Na 
Câmara Municipal não é diferente. A Casa de Leis entra 
em uma nova fase. O corpo legislativo conta, em 2017, 
com diferentes pessoas e novos olhares para enfrentar os 
desafios do dia a dia de Varginha.
A Câmara, agora, vai até a população para ouvir. Um Le-
gislativo que não espera a demanda, que sai do plenário 
e vai atrás do que realmente importa para nossa cidade. 
Essa postura se reflete nos primeiros projetos que já estão 
saindo do forno, como o Câmara nas Escolas e o Câmara 
nas Empresas.

Comissões formadas
As comissões permanentes já estão formadas. Na Co-
missão de Justiça, Legislação e Redação Final, Leonar-
do Ciacci foi eleito como presidente, Cláudio Abreu 
como Secretário e João Martins Ribeiro como vogal. 
Na Comissão de Finanças e Orçamento, Celso Ávila foi 
escolhido para presidente, Pastor Fausto S. França para Se-
cretário e Anderson Firmino para Vogal. 
Já na Comissão de Saúde, Assistência, Promoção So-
cial, Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, o 
presidente eleito foi o vereador José Faleiros, juntamen-
te com o Secretário Fernando Guedes e o Vogal Josué 
Campos Narciso. E na Comissão de Viação, Obras Pú-
blicas, Agricultura, Comércio e Indústria, Carlos Filho, 
Marco Antônio e Carlos Lúcio foram eleitos como pre-
sidente, Secretário e Vogal, respectivamente.

Conheça, ao lado, um pouco sobre cada verea-
dor que vai compor a Casa de Leis pelos próxi-
mos três anos.
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O mosquito Aedes aegypti, 
infelizmente, é um velho co-
nhecido de todos nós. A cada 
ano, milhares de pessoas são 
vítimas das doenças transmi-
tidas por ele. Se antes a maior 
preocupação era com a Den-
gue, agora, o medo também se 
divide entre a Febre Amarela, 
a Chikungunya e o Zika Vírus. 
Em Varginha, de janeiro a no-
vembro de 2016, 2.968 casos 
de dengue foram confirma-
dos. É um aumento de 266% 
em relação a 2015. Diante 
desses dados preocupantes, a 
Câmara tem elaborado cam-
panhas para ajudar na cons-
cientização da população.

Todos contra o Aedes aegypti Reforçando o 
combate

A Câmara Municipal de Var-
ginha aprovou, em 2015, a 
lei 6027/2015 que obriga os 
comerciantes de pneus, tanto 
revendedores quanto distri-
buidores, a possuir locais se-
guros para recolhimentos de 
pneus sem condições de uso. 
Isso porque, se descartado 
incorretamente, o objeto 
pode se transformar em foco 
de mosquitos transmissores, 
como o Aedes aegypti. 
O espaço de armazenamen-
to deve ser compatível com 
o volume do material e o 
nível de segurança necessá-
ria. Além disso, os estabele-
cimentos ficam obrigados a 
afixar placas que alertem aos 
consumidores sobre o perigo 
do descarte inadequado. 
Já em 2016, Varginha insti-
tuiu o Programa de Combate 
e Prevenção a Dengue (Lei 
Ordinária 6156/2016), den-
tro do Plano de Contingen-
cia Para Enfrentamento de 
Epidemias de Dengue, Chi-
kungunya e Zika Vírus. O 
programa, coordenado pela 
Secretaria da Saúde, determi-
na que todos os proprietários 
de imóveis - habitados ou 
não - devem manter terrenos 
e edificações constantemente 
limpos, sem acumulo de lixo 
e entulho.
Se for constatada a infração, 
o proprietário terá o prazo de 
7 dias corridos para o cum-
primento da lei. Caso a inti-
mação não seja atendida, a 
Prefeitura poderá aplicar san-
ções e/ou multas. Em casos 
de estabelecimentos comer-
ciais ou industriais reinciden-
tes em infração gravíssima, 
por exemplo, o responsável 
terá o Alvará de Funciona-
mento cassado.

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

Quem navega pelo site da Câ-
mara Municipal de Varginha 
já percebeu que o endereço 
eletrônico passou por uma 
grande reformulação nos últi-
mos meses.
Após uma rigorosa pesquisa, o 
departamento de TI da Câma-
ra identificou que algumas se-
ções do antigo site não estavam 
sendo acessadas. O excesso de 
ícones, por exemplo, acabava 
atrapalhando quem precisava 
encontrar alguma informação. 
Pensando em melhorar a ex-
periência do internauta, a Câ-
mara selecionou os assuntos 

que mais despertam interesse 
no varginhense, de acordo os 
resultados obtidos através do 
monitoramento.
O layout foi reformulado, fi-
cando com o aspecto visual 
mais limpo e funcional. As in-
formações, agora, estão dispos-
tas de forma mais clara e objeti-
va, fazendo com que o cidadão 
não perca tempo navegando 
por vários subitens.
A recepção do novo endereço 
eletrônico tem sido positiva. 
Alguns usuários já manifesta-
ram satisfação em relação às 
mudanças realizadas.

Luana Amâncio Pereira

27 anos

Contadora

Por que escolheu trabalhar 
com Contabilidade? 
Sempre gostei de matemática, 
principalmente matemática fi-
nanceira. A contabilidade é uma 
das formações que possibilita en-
tender mais do assunto. Escolhi 
pensando nas oportunidades de 
trabalho que poderia ter, já que é 
um curso pouco explorado, mas 
de muita importância para o pla-
nejamento orçamentário e saúde 
financeira de qualquer empresa 
ou órgão público.

Como é a sua rotina de traba-
lho no Legislativo e quais os 
principais desafios? 
A rotina de trabalho da contabi-
lidade, resumidamente, envolve 
registrar todos os acontecimen-
tos financeiros e orçamentários, 
efetuar o pagamento de todas as 
despesas desta Casa Legislativa, 
enviar todas as declarações con-
tábeis aos respectivos órgãos e 

auxiliar o presidente da Casa de 
maneira técnica e ética nas ques-
tões orçamentárias e financeiras. 
Considero a contabilidade públi-
ca uma das mais difíceis de atuar, 
portanto, o meu desafio diário é 
buscar conhecimentos na área 
para atuar de forma eficiente. 

Sua relação com a política 
mudou desde que começou a 
trabalhar na Câmara?
Sim. Ao trabalhar numa Casa Le-
gislativa, comecei a entender me-
lhor a função e a importância do 
Executivo e Legislativo. 

Tem algum acontecimento, li-
vro ou filme que tenha influen-
ciado sua vida profissional?
Minha influência é meu pai, que 
sempre me mostrou, através das 
suas atitudes, as qualidades de um 
bom profissional: honesto, res-
ponsável e íntegro. Ele é o meu 
espelho para a vida profissional.

Cartilhas nas escolas
A Casa de Leis produziu uma 
coleção de cartilhas - com 10 
temas diferentes - que serão 
distribuídas aos alunos das es-
colas municipais de Varginha. 
A primeira delas trata justa-
mente do assunto Aedes ae-
gypti. Nela, os alunos encon-
tram informações sobre as 
características do mosquito, 
doenças e sintomas, além de 
dicas de prevenção e comba-
te. A abordagem, a linguagem 
e os elementos visuais foram 
criados para atingir o público 
jovem e comunicar da manei-
ra mais prática e objetiva pos-
sível. Além de conscientizar, o 

material tem o intuito de desper-
tar o sentimento de responsabi-
lidade entre os adolescentes.
O conjunto de cartilhas faz 
parte do projeto Câmara nas 
Escolas, onde vereadores visi-
tam as escolas municipais para 
discutir as principais pautas 
da juventude brasileira.

Prevenção
Não há outra maneira de 
combater, senão prevenindo. 
Abaixo separamos algumas 
dicas para que você aplique 
no seu dia a dia. Se cada um 
fizer a sua parte, teremos, 
com certeza, um futuro livre 
do Aedes aegypti.

Ve
rs

ão
 B

r

Mantenha a 
caixa d’água 
bem fechada. 
Coloque uma 
tela no ladrão da 
caixa d’água

Mantenha bem 
tampados tonéis 
e barris de água

Encha os 
pratinhos de 
vasos de plantas
com areia até 
a borda

Remova folhas,
galhos e tudo 
que possa 
impedir a água 
de correr pelas 
calhas

Feche bem os 
sacos de lixo e 
deixe-os fora 
do alcance de 
animais

Mantenha as 
garrafas com a 
boca virada para 
baixo, evitando o 
acúmulo de água

Os vasos 
sanitários fora 
de uso ou de uso 
eventual devem 
ser tampados e 
verificados
semanalmente

Bandejas de
geladeira podem
acumular água,
fique atento

Se o ralo não for 
de abrir e fechar, 
coloque uma tela 
fina para impedir 
o acesso do 
mosquito à água

Como posso fazer minha parte?
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Sessões Extraordinárias, Ses-
sões Ordinárias, Ordem do 
Dia, Proposições... São diversas 
expressões utilizadas dentro de 
uma Câmara Municipal. Essa 
pluralidade acaba deixando 
muita gente confusa.
Você sabe como funcionam as 
comissões parlamentares? Se 
a resposta for não, é um fato 
compreensível, pois o Legis-
lativo possui um regimento 
interno que engloba termos, 
regras e procedimentos especí-

Como se formam as Comissões?

ficos para todo e qualquer tipo 
de atividade.
As comissões nada mais são 
que órgãos técnicos formados 
por vereadores, que servem 
para debater e proceder estu-
dos, emitir pareceres especia-
lizados, realizar investigações, 
avaliar projetos e representar 
o Legislativo.

Permanentes
Há dois tipos de comissões, as 
permanentes e as temporárias. 

Por dentro do Legislativo

As Permanentes existem inde-
pendente da Legislatura vigente 
e são constituídas para um man-
dato que se renova a cada ano. 
Cada uma possui um presidente, 
um secretário e um vogal. O ob-
jetivo dessas comissões é estudar 
e emitir parecer sobre os assun-
tos submetidos a ela. 
Em Varginha, por exemplo, te-
mos três:
• Comissão de Justiça, Legis-
lação, Finanças, Orçamento e 
Redação Final;
• Comissão de Viação, Obras 
Públicas, Agricultura, Comér-
cio e Indústria;
• Comissão de Saúde, Assistência, 
Promoção Social, Educação, Cul-
tura, Esporte, Turismo e Lazer.

Temporárias
As comissões temporárias são 
formadas mediante requeri-
mento, para finalidades especí-
ficas. Elas são encerradas quan-

do terminam as deliberações 
sobre o tema proposto. 
Há quatro tipos:
• Comissões Especiais, que se 
destinam à elaboração e apre-
ciação de estudos de proble-
mas municipais e à tomada de 
posição da Câmara em outros 
assuntos de reconhecida rele-
vância, inclusive participação 
em congressos;
• Comissões Especiais de Inqué-
rito, destinadas a investigar irre-
gularidades ou fato determinado 
em órgãos públicos municipais, 
desde que apresentada denúncia 
e aprovada pelos vereadores;
• Comissões de Representação, 
constituídas para representar a 
Câmara em eventos diversos;
• Comissões de Investigação 
e Processante, formadas para 
apurar infrações político-ad-
ministrativas do Prefeito e dos 
Vereadores no desempenho de 
suas funções.

Após aprender um pouco sobre as comissões, descubra algumas palavras 
importantes que destacamos. Boa sorte!

Vertical
1. Planejamento que se faz com a intenção de 
realizar ou desenvolver alguma coisa;
3. Comissões que existem independente da 
Legislatura;
4. Comissões para fins específicos, formadas 
através de requerimentos;

Horizontal
2. Período de quatro anos de execução de 
atividades na Câmara;
5. Pessoa que preside a comissão;
6. Membro da comissão que auxilia o presidente;
7. Comissões temporárias que se destinam 
à elaboração e apreciação de estudos de 
problemas municipais;
8. Comissões constituídas para representar a 
Câmara em eventos diversos. 
9. Conjunto de normas que rege o 
funcionamento de uma instituição pública;
10. Comissão de Viação, Obras Públicas, 
Agricultura, Comércio e...

Respostas: 1.Projeto - 2. Legislatura - 3. Permanentes - 4. Temporárias - 5. Presidente - 6.Vogal - 7. Especiais - 8. Representação - 9. Regimento - 10. Indústria


