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Como ficarmos calado?
Assim terminei o “Bom Dia, Leitor”

da edição de 29 de abril de 2017. Naque-
la oportunidade eu me referia ao Zacarias
Abrão Piva - vereador e Presidente da
Câmara Municipal de Varginha.

Hoje - o ‘como ficarmos calado’ - refi-
ro-me a outra pessoa que de há muito vem
contribuindo para com o progresso e de-
senvolvimento de Varginha - Município
e Cidade e sua população.

Tido e havido como Administrador
Público nato, após três, está no quarto
período à frente do Municípío de
Varginha. Isto porque, desde a primeira
vez, demonstrou sua capacidade de bem
gerir os recursos públicos do Município.

Esta sua qualidade gerencial foi sem-
pre uma marca da sua personalidade aus-
tera no lidar com os recursos da Prefeitu-
ra de Varginha. Tanto é verdade que ja-
mais deixou as finanças da Prefeitura à
calamidades.

Mas, como em todo santo também en-
contra-se defeitos, mesmo não os tendo,
a ele são atribuídos alguns, não pejorati-
vos, mas que desagradam a alguns.

Um, do qual muito se falou e se
propalou, e ainda se fala, que mexeu e
ainda mexe no bolso dos cidadãos, pro-
prietários de imóvel - o IPTU - se não
fosse a visão deste exímio Administrador
Público, Varginha teria passado maus mo-
mentos financeiros e, consequentemente,
seus servidores e colaboradores.

É que no ano de 2016, com o minguar
das receitas públicas, a visão deste Ad-
ministrador dos recursos da Prefeitura de
Varginha impingiu-lhe, sobrepondo a sua
vontade, e ele reajustou o IPTU em cerca
de R$ 10 milhões em relação a 2015.

E foi aí, como se diz, ‘a salvação da
lavoura’. Esse dinheiro salvou o Municí-
pio de Varginha de chegar ao fim de 2016
no vermelho.

Com esses R$ 10 milhões foi possível
a Prefeitura - prefeito
Antonio Silva - pagar a
todos, em especial aos
nossos valorosos servi-
dores e colaboradores
Municipais.

A cobrança por maior presença femini-
na nas instâncias de poder foi um dos desta-
ques da abertura do Ciclo de Debates Pela
Vida das Mulheres: Educação, Enfrenta-
mento do Machismo e Garantia de Direitos.

O evento reuniu especialistas, autorida-
des e representantes do movimento feminis-
ta na Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG).

"A presença de uma mulher na Mesa da
ALMG evidenciaria a participação efetiva
das mulheres nas tomadas de decisão", opi-
nou a presidente do Conselho Estadual das
Mulheres, Larissa Amorim Borges. De acor-
do com ela, todos os espaços da sociedade
precisam ser usados para educar homens e
mulheres no entendimento de que o femi-
nismo garante direitos iguais a todos.

Representando a comissão organizadora
do evento, Maria Isabel Bebela Ramos de
Siqueira compartilhou do sentimento da co-
lega. “Não podemos retroceder. A criação
de uma frente parlamentar que lute pelos di-
reitos das mulheres e a aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 16/
15 são medidas que hoje consideramos es-
senciais para a nossa luta”.

A PEC 16/15 tem o objetivo de garantir
a presença de pelo menos uma mulher na
Mesa da ALMG.

A criação da frente parlamentar também
foi medida destacada pela deputada Marília
Campos (PT). “Todos os dias eu faço um
esforço muito grande para não me intimidar
aqui, um ambiente muito masculino, como
toda a política brasileira. Precisamos de uma
reforma política séria, que traga a cota al-
ternada de homens e mulheres, para garan-
tir mais representantes femininas no Parla-
mento”, defendeu.

A secretária de Estado de Educação,
Macaé Evaristo, frisou que o momento po-
lítico atual é de retrocesso no que diz res-
peito aos direitos humanos. “Com a apro-
vação do teto de gastos públicos federais,
os investimentos em educação ficarão con-
gelados nos próximos 20 anos”, alertou.

Presidindo a abertura do evento, a de-
putada Celise Laviola (PMDB) falou do
compromisso da ALMG de lutar permanen-
temente por uma sociedade mais justa e fra-
terna. Ela lembrou a realização de ciclos de
debates em defesa das mulheres em 2015 e
2016 e a atuação da Comissão Extraordiná-
ria das Mulheres, encerrada no final do ano
passado.

“Precisamos substituir o machismo pelo
respeito. É necessária uma mudança cultu-
ral, por meio de investimento em educação.
Precisamos sempre afirmar que lugar de
mulher é onde ela quiser", disse Celise
Laviola.

A deputada Ione Pinheiro (DEM) lem-
brou que, a cada hora, 15 mulheres minei-
ras são agredidas. Já a deputada Rosângela
Reis (Pros) ressaltou os diversos tipos de
violência que as mulheres vivenciam no dia
a dia. “Apesar de já estarmos em diversos
espaços, ainda precisamos romper
paradigmas nas relações sociais. Temos que
buscar igualdade, justiça e dignidade”, de-
fendeu a parlamentar.

Mulheres pedem maior
representatividade na

ALMG

Aconteceu na noite de terça-feira, 23,
no Teatro Mestrinho, mais um momento
de formação para os professores do Ciclo
Inicial - Alfabetização - da Rede Munici-
pal de Ensino de Varginha.

A Profª Júlia Eugênia Gonçalves,
instituidora da Fundação Aprender para
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
trouxe como tema a importância das fun-
ções executivas, levando à reflexão sobre
as habilidades cognitivas necessárias para
controlar os pensamentos, as emoções e as
ações essenciais ao desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos.

Esse tema propõe entender melhor
como tais funções se desenvolvem, seu
papel e seu impacto na vida social, afetiva
e intelectual desde a infância até a idade
adulta.

A Secretaria de Educação agradece a
Profª Júlia Eugênia pela generosidade em

Secretaria de Educação oferece formação
para professores do ciclo Inicial

dividir seus conhecimentos e nos propor-
cionar uma oportunidade rica para o de-
senvolvimento profissional e pessoal dos
profissionais da Educação.

A Carteira Nacional de Trânsito (CNH),
emitida pela Polícia Civil por meio do De-
partamento de Trânsito de Minas Gerais
(Detran-MG), ganhou mais um item de segu-
rança. Desde o dia 2 de maio, um código de
barras bidimensional (Quick Response Code
– QR Code) passou a ser impresso no verso
das CNH´s.

Por meio do QR Code todos os dados do
condutor podem ser acessados, inclusive a
foto. O código bidimensional conectará dire-
tamente a CNH ao Registro Nacional de Con-
dutores Habilitados (Renach), sem a necessi-
dade de se digitar os dados do condutor.

“O principal objetivo do QR Code é evi-
tar fraudes. Este item de segurança será im-
portantíssimo para a conferência da autenti-
cidade da CNH durante a fiscalização”, ex-
plica o diretor do Detran-MG, Rogério de
Melo Franco Assis Araújo.

As informações poderão ser lidas pela
câmera da maioria dos celulares e também
por dispositivos com software apropriado. A
medida cumpre a determinação da Resolução
650 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) e é obrigatória em todo o país a
partir deste mês.

Outros itens de segurança já haviam sido
implantados em janeiro. Na ocasião, a CNH
ganhou uma tonalidade mais amarelada e ele-
mentos gráficos visíveis apenas por meio de
luz ultravioleta.

A tarja no topo do documento, acima da

Detran-MG inicia emissão de CNH
com QR Code para evitar fraudes

Procedimentos para obter ou renovar a
habilitação continuam os mesmos, não

acarretando reajuste de valores

foto de identificação do condutor, mudou da
cor azul esverdeada para a preta com impres-
são em alto relevo e o lado direito do docu-
mento passou a ter o mapa do estado que emi-
tiu a CNH. Além da impressão do mapa do
Brasil, que agora é feita com uma tinta espe-
cial que dificulta a falsificação.

De acordo com o diretor do Detran-MG,
as CNH’s antigas serão substituídas
gradativamente. “O cidadão que tem a cartei-
ra no modelo antigo não precisa ir ao Detran
para trocar a CNH. Ela continuará valendo e
só será substituída quando ocorrer a renova-
ção do documento ou em caso de extravio do
modelo anterior”, esclarece Rogério Araújo.

Os procedimentos para obter ou renovar
a habilitação continuam os mesmos. E essa
medida não acarretará nenhum reajuste de va-
lores do documento para os usuários.

O que os municípios
mineiros poderiam
fazer com R$ 33,92

bilhões a mais em suas
receitas? - Pág. 3
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O polo da UAB, a Universi-
dade Aberta do Brasil, promoveu,
no sábado, 20/05, a aula inaugu-
ral do curso de licenciatura em
Letras à distância, oferecido pela
UFLA (Universidade Federal de
Lavras).

A parceria, realizada entre Se-
cretaria de Educação, Prefeitura
Municipal de Varginha, UFLA,
UNIFAL e Escola Marista
Champagnat possibilitou que,
além deste, outros cursos de gra-
duação e pós-graduação fossem
oferecidos na modalidade à dis-
tância.

A cerimônia, ocorrida na sede
do polo da UAB, contou com a
presença da chefe do departamen-

UAB inaugura o curso de
licenciatura em letras à distância

to Educacional da Seduc, Vânia
de Fátima Flores Paiva, da coor-
denadora do polo UAB, Maria
Ângela Dalcin Rodrigues, do co-
ordenador Adjunto do curso de li-
cenciatura em Letras à distância
da UFLA, Valter Romano, tuto-
res e alunos.

O curso de Bacharelado em
Administração Pública, oferecido
também pela UFLA, teve início
em abril deste ano. As turmas de
pós-graduação em Gestão Públi-
ca Municipal e Teorias e Práticas
da Educação, promovido pela
UNIFAL-MG, começam em ju-
nho e agosto de 2017.

Mais informações pelo telefo-
ne 3690-2012.

A Seduc (Secretaria Munici-
pal de Educação de Varginha) par-
ticipa, pela 3ª vez, da OBI – Olim-
píada Brasileira de Informática,
realizada pela Unicamp, em par-
ceria com o Unis, com Warliston
Pereira, do Unis, e Josiane Sério
Veiga Lima Félix, da Seduc, como
responsáveis.

A Olimpíada tem como obje-
tivo despertar nos alunos o inte-
resse por atividades que envolvam
desafios, engenhosidade e uma
saudável dose de competição, vol-
tada para matemática, física e as-
tronomia.

Os alunos da Rede Municipal
de Ensino estão cada vez mais
preparados e interessados nesse
tipo de competitividade.

Parabéns a todos os alunos e
professores, em especial aos que

Alunos da Rede Municipal de
Ensino participam da Olímpíada

Brasileira de Informática
foram classificados para a 2ª fase,
que acontecerá no dia 5 de junho,
no Campus I do Unis.

Alunos aprovados para a 2ª
fase da OBI:

Anytha Ariel Rodrigues Sou-
za / E.M. José Augusto de Paiva;
Davi Ferreira Resende / E.M. Do-
mingos Ribeiro de Rezende; Jaíny
Oliveira Rodrigues / E.M. José
Augusto de Paiva; Marcelle Le-
mes Rodrigues / E.M. José
Augusto de Paiva; Marina Cabral
e Silva / E.M. José Augusto de
Paiva; Rebecca Brasileiro / E.M.
José Augusto de Paiva; Camilli
Caetano Roquim / E.M. Domin-
gos Ribeiro de Rezende; Gio-
vanna Eduarda Nogueira / E.M.
São José

Norma de 1996 desonerou de
ICMS as exportações, provocan-
do um passivo de R$ 33 bilhões
para os municípios.

 O movimento em prol do
acerto de contas entre Minas e a
União foi lançado em 5 de abril
deste ano.

O que os municípios mineiros
poderiam fazer com R$ 33,92 bi-
lhões a mais em suas receitas?

O valor é o que o Governo do
Estado estima como crédito devi-
do pela União, em virtude da
desoneração do ICMS sobre as
exportações, conforme previsto
pela Lei Kandir (Lei Complemen-
tar Federal 87, de 1996).

No total, considerando o que
também seria repassado ao Esta-
do, o montante de recursos a se-
rem compensados somam R$
135,67 bilhões.

Com o intuito de envolver os
municípios mineiros nas discus-
sões sobre os impactos da perda
dessa receita tributária, a Comis-
são Extraordinária de Acerto de
Contas entre Minas e a União da
Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) realiza uma au-
diência pública na segunda-feira

ALMG discute impactos da
Lei Kandir para os municípios

(29/5/17), no Plenário, a partir das
14 horas.

Assinam o requerimento para
a reunião os deputados Tadeu
Martins Leite (PMDB), Cássio
Soares (PSD), Durval Ângelo
(PT), Felipe Attiê (PTB), Tito
Torres (PSDB), Ulysses Gomes
(PT) e Tiago Ulisses (PV).

Entenda o acerto de contas
entre Minas e a União
Minas Gerais também tem

uma dívida com a União, no va-
lor de R$ 87,2 bilhões. Em 1998,
para tentar equilibrar suas contas,
o Estado firmou dois contratos
com a União, que juntos soma-
vam R$ 14,58 bilhões em dívi-
das.

Entretanto, com o passar dos
anos, os índices contratados para
o refinanciamento das dívidas se
tornaram mais elevados que a
própria inflação. Isso resultou em
um crescimento real da dívida de
R$ 38,56 bilhões em 18 anos (em
valores atualizados pelo IPCA),
apesar do cumprimento integral
das condições pactuadas nos con-
tratos de renegociação.

É nesse contexto que se inse-
re o movimento pelo acerto de
contas entre o Estado e a União,
através do qual se negocia a in-
terrupção desse pagamento, já
que o Estado teria um crédito a
ser recebido da União, em virtu-
de da desoneração do ICMS, que
superaria o valor de sua dívida.
A audiência desta segunda-feira
(29) também busca envolver os
municípios mineiros nessas dis-
cussões.

Convidados – Foram convi-
dados para debater o assunto o
deputado federal Leonardo
Quintão (PMDB-MG); o advoga-
do-geral do Estado, Onofre Alves
Batista Jr.; e presidentes das As-
sociações Microrregionais de
Municípios.

Compensação financeira pre-
vista pela Lei Kandir ainda é
indefinição para municípios

Apesar de a Lei Kandir ter
previsto uma compensação finan-
ceira temporária aos Estados e
municípios, em virtude da
desoneração do ICMS sobre a ex-
portação, estima-se que os valo-
res repassados não são suficien-
tes.

Essa compensação chegou a
ser inserida na Constituição Fe-
deral, por meio da Emenda 42, de
2003, segundo a qual uma futura
lei complementar estabeleceria a

forma de compensação dos pre-
juízos sofridos pelos entes da Fe-
deração.

Em novembro de 2016, o Su-
premo Tribunal Federal (STF)
concedeu um prazo de 12 meses
para que o Congresso aprovasse
uma lei regulamentando os repas-
ses de recursos da União para os
Estados. Se isso não acontecer,
caberá ao Tribunal de Contas da
União realizar os cálculos para o
repasse.

Efeito da desoneração – No
que se refere às perdas líquidas
provenientes da desoneração do
ICMS e considerando a divisão
dos municípios por território de
desenvolvimento, calcula-se que
a Região Metropolitana teria sido
a mais afetada, acumulando uma
perda de R$ 12,63 bilhões, segui-
da pela Região Sul (R$ 3,16 bi-
lhões) e pelo Triângulo Norte (R$
2,98 bilhões).

Em relação aos municípios,
Belo Horizonte é o que tem o
maior passivo, de R$ 3,26 bi-
lhões, seguido por Betim (R$
2,76 bilhões) e Uberlândia (R$
1,5 bilhão). Consulte a relação
completa dos municípios.

"Por conta da Lei Kandir, des-
de 1996 o Estado vem tendo per-
das de receita pela não tributação
de produtos como minério, soja
e café. Minas Gerais deveria re-
ceber cerca de R$ 135 bilhões,
sendo que cerca de R$ 33 bilhões
desse montante é de direito dos
municípios”, explica o presiden-
te da comissão, deputado Tadeu
Martins Leite.

Segundo o presidente da As-
sociação Mineira de Municípios
(AMM), Julvan Lacerda, cerca de
8% das receitas dos municípios
são destinadas a cumprir obriga-
ções que são de competência do
Estado. “Se a vida financeira do
Estado está saudável, a capacida-
de de investir e de cumprir suas
obrigações aumenta. Qualquer
dinheiro que o município deixar
de desembolsar já é uma ajuda”,
afirma.

Municípios mineiros com
maiores valores a receber: Belo
Horizonte R$ 3,26 bilhões /
Betim R$ 2,76 bilhões /
Uberlândia R$ 1,50 bilhão / Con-
tagem R$ 1,49 bilhão / Ipatinga
R$ 900,79 milhões / Juiz de Fora
R$ 689,52 milhões / Uberaba R$
631,10 milhões / Itabira R$
556,15 milhões / Nova Lima R$
424,99 milhões / Ouro Preto R$
401,92 milhões.

Foto: Guilherme Bergamini



Na sexta-feira, dia 19 de maio, o Museu
Municipal inaugurou a tão aguardada Sala
Nico Vidal. O espaço contempla fotos his-
tóricas, documentos, manuscritos e jornais
antigos, que ficarão expostos de forma al-
ternada, ou seja, periodicamente a exposi-
ção será renovada com fotos inéditas.

Todo o acervo disponibilizado ao públi-
co foi cuidadosamente guardado pelos des-
cendentes de Nico Vidal que, seis anos após
o seu falecimento, decidiram doar o
patrimônio ao Museu Municipal, para que
fosse preservado e ficasse ao alcance de to-
dos. O conjunto é bastante extenso, pois,
Nico Vidal era dono de um dos maiores acer-
vos particulares de fotos da cidade.

Antônio Vidal de Carvalho, o “Nico
Vidal”, era conhecido como o “homem que
carregava a história”. Sempre disposto a re-
ceber as pessoas e contar inúmeras curiosi-
dades sobre Varginha, foi acumulando, ao
longo de seus 99 anos, centenas de fotos,
documentos, livros e jornais que retratam e
descrevem períodos importantes da história
de Varginha.

De acordo com o diretor Superintendente
da Fundação Cultural, Leandro Acayaba: “É

Museu Municipal de Varginha
inaugura Sala Nico Vidal

muito gratificante poder disponibilizar ao
público esse verdadeiro tesouro. São fotos e
documentos em sua grande parte inéditos,
que muito contribuirão para a pesquisa de
estudantes e historiadores de Varginha, per-
mitindo acrescentar fatos e informações à
história de nosso Município, até então des-
conhecidos do público em geral”.

As fotos pertencentes ao acervo estão
também disponíveis no site da Fundação
Cultural:

fundacaoculturaldevarginha.com.br/
patrimoniocultural/fotos-antigas-de-
varginha/acervo-nico-vidal/

Desde que foi fundada, em 20 de maio de
1951, a Associação Médica de Varginha
(AMV) cumpre um papel importante tanto para
a categoria médica, quanto para a cidade. A
AMV congrega médicos do Município, tendo
por objetivo a promoção de atividades
associativas, científicas, sociais e culturais,
bem como defender os interesses de seus as-
sociados, contribuindo para a valorização dos
profissionais médicos.

Para o presidente da AMV, Dr. Alberto
Severo de Paiva Filho, “a Associação Médica
de Varginha, historicamente, vem atuando com
relevância nos interesses relacionados à saú-
de e aos profissionais médicos, sempre articu-
lada com os interesses da comunidade. Agra-
deço toda a classe médica de Varginha”.

A Associação Médica de Varginha fica à
Avenida Rio Branco, número 202, no Centro.

Histórico da Associação
Médica de Varginha

Os primeiros atos para que Varginha
constituísse sua Associação Médica de que
temos informações aconteceram em 1949,
quando médicos da cidade se reuniram na
sede do Varginha Tênis Clube (VTC) com a
finalidade de criar uma seção Municipal da
Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG).

Entre os médicos que participaram da-
quela reunião lembramos os saudosos Dr.
Amir Reis, Dr. Homero Viana de Paula, Dr.
José Bíscaro, Dr. José Marcos de Oliveira,
Dr. Paulo Frota, Dr. Paulo Chaves, Dr. Má-
rio Frota e Dr. Messias Barros. Os médicos
reunidos sugeriram alterações no estatuto da
AMMG com o intuito de garantir às sessões
municipais que conseguissem adesões de
médicos de municípios vizinhos para que
pudessem se transformar em seções regio-
nais e que, para cada grupo de 15 médicos
associados, houvesse a participação de um
representante no conselho científico da
AMMG. Essas sugestões foram posterior-
mente aprovadas permitindo assim que
Varginha e seus médicos consolidassem suas
posições e idéias no cenário médico minei-
ro.

Em 20 de maio de 1951 foi então insti-
tuída a Secção Regional de Varginha. A fun-
dação ocorreu durante o período de realiza-
ção de uma jornada Médica na cidade com a
presença de 168 médicos do Sul de Minas e
do então Presidente da AMMG, o professor
Hilton Rocha.

A primeira diretoria oficial da Associa-
ção Médica de Varginha (AMV) teve como
Presidente o Dr. Oswaldo Valadão de
Rezende que, com a ajuda de seus colegas,
organizou a entidade conquistando a confi-
ança da classe médica sul mineira iniciando
assim a presença oficial de Varginha no ce-
nário estadual da AMMG.

Após a implantação da AMV os médi-
cos associados tiveram o desafio de cons-
truir uma sede própria e a segunda Diretoria
da AMV, tendo como presidente o Dr. Má-
rio Frota e seus companheiros iniciaram en-
tão o trabalho para que o sonho se tornasse
realidade – com o slogan “Instala o teu mo-
inho e Deus dará o vento”.

A sociedade de Varginha abraçou a cau-
sa ciente da importância da entidade para a
cidade e região, tendo a AMV recebido da
família Pinto de Oliveira uma área na Vila
Pinto para construção de sua sede. O Sr. An-
tonio Cândido Rennó doou um carro Ford
para ser rifado, sendo sua renda revertida
para a AMV. Com essas doações a Diretoria
pode adquirir um imóvel situado na Aveni-
da Rio Branco, nº 202, onde até hoje se en-
contra sediada a AMV.

Para que fosse possível a reforma do imó-
vel adquirido houve a contribuição de alguns
médicos, entre eles lembramos o saudoso Dr.
Donato Valle que emprestou um determina-
do valor sem correção monetária e com pa-
gamento parcelado para que a reforma fosse
iniciada. O saudoso médico e Governador
do Estado de Minas Gerais, posteriormente
Presidente da Republica, Juscelino
Kubitschek de Oliveira também contribuiu
com uma doação pessoal.

Com a participação dos médicos, da co-
munidade e com as doações recebidas a co-
missão presidida pelo Dr. Mário Frota ini-
ciou a reforma do imóvel com a orientação
do Arquiteto Dr. José Braga Jordão e do En-
genheiro Dr. Mauricio Ferreira de Barros.

Nesses 66 anos de história a AMV foi
presidida por diversos médicos, cada qual, a
seu tempo e, com o apoio da classe médica,
contribuiu para que a entidade se consoli-
dasse e para a união dos médicos
varginhenses. Serviu também para a divul-
gação e atualização científica de seus asso-
ciados tendo como principio a prestação de
serviços médicos da comunidade
Varginhense, Mineira e por que não dizer
Nacional.

O trabalho desenvolvido pelos Presiden-
tes e por seus Diretores é um espelho da pu-
jança médica dos associados que, ao longo
dos anos, tem dedicado a nossa entidade e
comunidade esforços com o intuito de pro-
mover a saúde coletiva em todos os seus ní-
veis quer sejam preventivos, curativos e ou
paliativos.

“Desafios foram vencidos e a vida segue
seu curso, cientes de nossa história e sabe-
dores de nossos deveres, continuaremos a es-
crever a nossa história, com a contribuição
de todos os médicos que dedicam suas vidas
em ações visando o bem estar de nosso se-
melhantes”, ressalta Dr. Alberto Severo de
Paiva Filho.
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Na manhã dodia 26/05 foi realizada a
primeira edição do Câmara nas Escolas.
Promovido pela Câmara Municipal de
Varginha, o projeto tem o objetivo de in-
centivar a educação cidadã. E foi com esse
intuito que o Presidente, vereador Zacarias
Piva, ao lado dos vereadores Zilda Silva,
Dudu Ottoni, Buiú do Ônibus e Leonardo
Ciacci, visitaram a Escola Municipal José
Augusto de Paiva, no bairro Santana.

O evento também contou com a parti-
cipação da secretária Municipal de Educa-
ção de Varginha, Rosana Aparecida Car-
valho, da diretora Cybelle Duarte, profes-
sores e colaboradores da Câmara Munici-
pal.

A secretária Municipal de Educação,
Rosana Carvalho, abriu o evento explican-
do a importância do projeto, afirmando que
as crianças precisam conhecer seus direi-
tos e deveres, assim como seus represen-
tantes do Poder Legislativo. Em sua fala,
ela incentivou a participação dos alunos nas
atividades que foram apresentadas e em
suas ações do dia a dia.

Após a abertura, o presidente da Câ-
mara Municipal, vereador Zacarias Piva,
apresentou os vereadores presentes e per-
guntou às crianças sobre seus planos para
o futuro profissional, explicando a impor-

Câmara nas Escolas começa
e leva educação cidadã para
crianças da rede Municipal

tância de conhecerem as funções do Poder
Legislativo, pois, serão elas que cuidarão
do futuro do Município.

“Daqui podem sair nossos futuros pre-
feitos, vereadores, governadores, deputa-
dos e até mesmo presidentes. A importân-
cia de estarmos aqui hoje é de orientá-los
sobre a importância da política para a so-
ciedade e incentivar que cidadãos de bem
se envolvam e participem cada vez mais.

Vocês são o nosso futuro e queremos
que estejam preparados para as responsa-
bilidades que tem e terão”, disse o presi-
dente, vereador Zacarias Piva.

Encerrando as apresentações, o diretor
da Escola do Legislativo de Varginha,
Robson Almeida, explicou como os alu-
nos podem participar do Concurso Cultu-
ral Combate ao Aedes, que tem o objetivo
de dar voz às crianças do município de
Varginha, ouvindo suas ideias para o com-
bate do mosquito Aedes aegypti.

O concurso acontecerá em parceria com
a Secretaria Municipal de Educação e a
melhor ideia de cada escola será premiada
no mês de outubro.

Ao final da visita, os alunos receberam
das mãos dos vereadores a Coleção Câma-
ra nas Escolas, uma coleção de cartilhas
educativas, que tratam de diversos temas
sociais, como Alimentação Saudável,
Combate às Drogas, Educação Financeira,
entre outros.

O projeto Câmara nas Escolas é uma
iniciativa da Gestão 2017, pensando no
futuro das próximas gerações.

A Câmara Municipal de Varginha agra-
dece à diretora da Escola Municipal José
Augusto de Paiva e aos alunos do 6° ano
pela receptividade e participação.

Associação Médica de Varginha
completa 66 Anos
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Visitas técnicas
se intensificaram e
permitiram melhorias
no projeto antes das
plenárias municipais.

O monitoramento
do Parlamento Jovem
de Minas 2017 (PJ
Minas) ganha um re-
forço neste mês com
a visita da coordena-
ção estadual aos 12
polos regionais do
projeto.

É o momento de

Polos do
Parlamento Jovem

recebem coordenadores estaduais

Lavras foi a primeira cidade a receber a visita técnica do Parlamento
Jovem de Minas - Foto: Paulo Teixeira/Câmara Municipal de Lavras

correção de rumos e de ajustes nas atividades
antes das plenárias municipais que vão eleger
propostas sobre o tema desta 14ª edição: edu-
cação política nas escolas.

As visitas foram iniciadas na quinta-feira
(4/5/17), em Lavras, cidade que integra o Polo
Sul de Minas III, junto com Santana da Vargem,
Três Corações, Três Pontas e Varginha. Na
segunda-feira (8), Montes Claros foi sede da
visita ao Polo Norte e Jequitinhonha, que tem
ainda as cidades de Ibiracatu, Itamarandiba,
Taiobeiras e Capelinha.

Também, as visitas aos Polos Triângulo,
em Iturama, na terça-feira (9), e Zona da Mata
I, em Matias Barbosa, na quinta-feira (11).

O PJ Minas é um projeto de formação po-
lítica e cidadã de estudantes dos ensinos mé-
dio e superior, feito pela Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em par-
ceria com a PUC Minas e câmaras municipais.
Essa edição conta com 65 municípios.

Regionalização – Durante as visitas, que
são parte da etapa municipal do projeto, equi-
pes da PUC Minas e da ALMG acompanham
a implementação das atividades e buscam for-
talecer o conceito de regionalização. É tam-
bém uma oportunidade para a troca de experi-
ências entre os integrantes do polo, o aperfei-
çoamento da gestão nos municípios e a defini-
ção de estratégias futuras.

“Nesse momento, as cidades estão encer-
rando a fase de formação política e temática e
iniciando o diagnóstico local, já se preparan-
do para a elaboração de propostas sobre o tema
dessa edição. É um ponto alto no projeto e pro-
pício para se buscar soluções para as dificul-

dades de cada polo”, detalha Fernanda Freitas,
da coordenação do projeto pela Escola do
Legislativo da ALMG.

Segundo ela, a coordenação faz um levan-
tamento prévio dos trabalhos em cada cidade,
por meio do módulo de gestão do projeto. Tam-
bém leva as orientações sobre as próximas eta-
pas (Regional e Estadual) e sobre as campa-
nhas que se desenvolvem paralelamente ao
projeto.

Visita ao Sul de Minas
foca o gerenciamento
Mesmo com a preparação prévia para as

visitas, o contato pessoal não raramente reve-
la surpresas. O que poderia ser problema no
Sul de Minas, por exemplo, um polo coeso,
com grandes cidades, câmaras engajadas e
muitas ideias? Fernanda Freitas conta que foi
justamente o excesso de tarefas dos coordena-
dores, em sua maioria servidores com funções
importantes nas câmaras, o ponto frágil detec-
tado na visita.

“Fizemos um trabalho abordando o
gerenciamento do tempo e de projetos, numa
perspectiva que vai além do PJ Minas e que
gerou grande interesse. E trabalhamos também
a divisão de tarefas no próprio polo”, explica
Fernanda.

A força da articulação em rede e o desafio
do tema desse ano também foram destaque na
visita ao Sul de Minas. “Todas as cidades ti-
veram problemas, que poderiam levar à desis-
tência do projeto. Mas eles encontraram solu-
ções entre eles próprios”, sintetiza Fernanda.

A Cemig promoveu, nesta quinta-feira
(25), palestra gratuita no Centro de Convi-
vência do Idoso - CCI do Bairro Jardim
Corcetti,  em Varginha. A palestra abordou
o tema “Economia de energia – Direitos,
deveres e segurança para o consumidor”,
apresentando formas de reduzir as despe-
sas com a energia e consumir consciente-
mente por meio de novos hábitos.

Para a Agente de Comercialização de
Energia da Cemig, Maria de Fátima
Fernandes Valias, a utilização adequada da
energia elétrica a partir de novos hábitos
de consumo pode reduzir consideravel-
mente o valor da conta mensal.

“A eletricidade é um bem indispensá-
vel em nosso dia a dia e já não é possível
imaginar como viver sem usá-la. Para qua-
se tudo que fazemos e usamos em casa, no
comércio, nas indústrias, nos hospitais, nas
escolas e no campo, utilizamos a energia
elétrica. Justamente por ser tão necessária,
exige muita atenção e cuidados especiais
na sua utilização”, afirma.

A coordenadora do CCI,  Priscila
Petrim,  e os orientadores sociais Rodinei
e Poliana acompanharam a palestra e des-
tacaram a importância social do tema abor-
dado. “As dicas passadas pela Cemig são
muito fáceis de serem aplicadas e vão con-

Cemig aborda economia
de energia no Centro de

Convivência do Idoso
Objetivo é mostrar como a mudança de hábitos

pode reduzir custos com energia elétrica

tribuir para que nossos idosos e suas famí-
lias utilizem a energia com mais seguran-
ça e sem desperdício.” - afirma Priscila
Petrim.

O ciclo de palestras será estendido a
outras unidades atendidas pelo Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS.
Nesta sexta (26), a palestra será ministra-
da no núcleo Barcelona, na Rua Londres.

Centro de Convivência
do Idoso

O Centro de Convivência do Idoso é
uma unidade integrante da Secretaria Mu-
nicipal e Habitação e Desenvolvimento
Social – SEHAD. É um  espaço que ofere-
ce atividades para a terceira idade (a partir
de 60 anos), priorizando as que estão em
situação de risco ou vulnerabilidade social
da região onde está instalado. Funciona de
segunda a sexta-feira, com oficinas de
música,  informática, artesanato, ballet,
cultivo de plantas, atividade física, pales-
tras educativas e muito mais.

O perfil do idoso atendido pelo CCI faz
parte da política dos atendidos pelo Cen-
tro de Referência de Assistência Social
(CRAS) que trabalha na linha de fortaleci-
mento de vínculos familiares e comunitá-
rios, dentro do Programa de Atenção Inte-
gral à Família (PAIF).

O projeto foi desenvolvido a partir da cu-
riosidade de alguns alunos sobre o cordel e para
contribuir para o resgate da nossa cultura po-
pular. Os alunos ficaram empolgados com as
pesquisas que aconteceram uma vez na sema-
na no laboratório de informática da escola.

A pesquisa foi iniciada com a história do
cordel, as regiões europeia e nordestina, a bi-
ografia dos principais cordelistas, suas obras
e os figurinos, visitas a Biblioteca da escola,
Biblioteca Municipal e seleção de rico mate-
rial sobre a Literatura de Cordel, para dar con-
tinuidade às pesquisas.

O Projeto teve como objetivo desenvolver
o gosto pela leitura, reconhecer a diversidade
literária do Brasil, reconhecer a Literatura de
Cordel como patrimônio cultural e social do
povo brasileiro, resgatar a poesia popular, co-
nhecer os aspectos da história nordestina, pro-
mover uma aproximação com a cultura popu-
lar nordestina e retratar o cotidiano, a realida-
de do povo brasileiro e suas peculiaridades.

Professora da rede Municipal realiza
projeto Literatura de Cordel com alunos

da E. M. José Augusto de Paiva

Segundo a professora Izabel, a experiên-
cia foi positiva e interessante, pois no início
do projeto os alunos não possuíam nenhum
conhecimento sobre a Literatura de Cordel.
Com a realização das pesquisas e conforme
foram se envolvendo, se inteirando sobre o
assunto e realizando a produção dos cordéis,
percebeu o interesse aumentando a cada dia.

Os estudantes participaram com alegria e
entusiasmo do teatro com fantoches na carac-
terização dos grandes cordelistas como
Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga, o rei do
baião, que é a personalidade musical mais bi-
ografada e as figuras lendárias de Lampião e
Maria Bonita.

Os ensaios e a apresentação foram produ-
tivos, os alunos se apresentaram com destreza
e responsabilidade.

O Projeto foi finalizado com argila (
argilogravura),que também foi uma etapa in-
teressante do projeto. O projeto envolveu a
Literatura, a poesia, artes, música e as áreas
de Geografia e História.

Em relação à recente judicialização da
tramitação do Projeto de Lei 4.135/2017,
que trata da criação dos fundos de Ativos
Imobiliários de Minas Gerais (FAIMG) e
de Investimentos Imobiliários de Minas
Gerais (FIIMG), a Mesa da Assembleia tem
a esclarecer que:

A decisão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais de indeferir a liminar que suspen-
dia o andamento do PL 4.135/2017 foi na-
tural e esperada, por respeitar a harmonia
e independência entre os Poderes.

Conforme previsto na Constituição do Es-
tado, o projeto 4.135/2017 – em regime de
urgência solicitado pelo Governador – es-
tará a partir de amanhã na pauta de Plená-
rio, com prioridade sobre as demais maté-
rias. Para o debate e votação do projeto
serão convocadas reuniões extraordinári-
as de Plenário nesta terça-feira (23), quar-
ta e quinta-feira, além das reuniões ordi-
nárias das 14 horas.

Belo Horizonte, 22 de maio de 2017

NOTA DA
MESA DA

ASSEMBLEIA
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES NA CÂMARA DE VARGINHA

Buiu do Ônibus - PTN - Indicações:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal a
disponibilização de
c o n s u l t ó r i o
odontológico nas

comunidades rurais do município.

* Solicitando ao Prefeito Municipal que
seja instalada academia de rua no Bairro
Cruzeiro do Sul.

Carlos Costa – PMDB - Indicações:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal e
à Secretaria Munici-
pal de Obras e Ser-
viços Urbanos para

que se faça a limpeza de terreno localiza-
do na Rua Nicolino Morais, de frente ao
número 438 e na Rua Antônio Plácido de
Barros, em frente ao número 1010, ambas
no bairro Jardim Sion.

* Solicitando ao Prefeito Municipal e à Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos para que se faça operação tapa
buracos na Rua Antônio Assad Esper no
cruzamento com a Rua Agenor Prado no
bairro Centenário e a troca das placas
indicativas com nome das ruas, pois as
mesmas encontram-se totalmente ilegíveis,
assim como proceder a limpeza dos terre-
nos nas imediações da Policlínica do Cen-
tenário.

Carlúcio Mecânico - SD - Indicações:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal e
ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Ser-
viços Urbanos que

sejam tomadas as providências necessári-
as para a realização de capina, limpeza,
operação tapa buracos e construção e pas-
seios em toda a extensão da Rua Ruth de
Carvalho, desde a sede do Batalhão da
Polícia Militar até o bairro São Francisco.

* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços
Urbanos que sejam realizadas as seguintes
melhorias, no bairro Vila Militar: Limpe-
za e capina nos terrenos; Limpeza na pra-
ça; Construção de uma academia de rua.

Cláudio Abreu - PTB - Indicações:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal
que seja autorizada a
instalação, com re-
cursos privados, de

comedouros e bebedouros para animais de
rua nas praças públicas existentes no Mu-
nicípio.

* Solicitando ao Prefeito Municipal e à
Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos que seja realizada uma ma-
nutenção no Cemitério Municipal, inclu-
indo especialmente os serviços de lim-
peza e capina.

Dudu Ottoni - PTB - Requerimento:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal
informações acerca
do Parque Florestal
Municipal São Fran-

cisco: Em qual categoria de unidade de con-
servação está inserido o referido parque?
O Instituto Federal de Florestas – IEF já
aprovou o plano de manejo do Parque São
Francisco? Em caso negativo, o que falta

para sua aprovação? Qual tipo de unidade
de conservação enseja o recebimento do
ICMS Ecológico? O Parque São Francis-
co, como é popularmente conhecido, está
no rol de unidades de conservação aptas
ao recebimento dos valores referentes ao
ICMS Ecológico? O município de Varginha
recebe, atualmente, repasses a título de
ICMS Verde?

Dr. Guedes - PTB - Indicações:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal
providências cabí-
veis, através da Se-
cretaria Municipal

de Obras e Serviços Urbanos que seja efe-
tuada com urgência a operação tapa bura-
cos e melhorias na pavimentação asfáltica
na Avenida João Euflausino Tavares, no
bairro Vila Verde.

* Solicitando ao Prefeito Municipal à Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos e ao Demutran – Departamento
Municipal de Trânsito a instalação de si-
nalização eletrônica (redutor de velocida-
de) na Avenida Celina Ferreira Ottoni e
melhoria do acesso do bairro Resende.

Joãozinho Enfermeiro - PSC - Indicação:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal e
ao Departamento
Municipal de Trans-
porte e Trânsito –

DEMUTRAN que sejam realizados estu-
dos e tomadas as providências necessárias
para a realização de melhorias no trânsito
das vias do Bairro Vila São Geraldo, em
especial na Rua Domingos Moterani.

* Requerimento: Solicitando ao Prefeito
Municipal as seguintes informações refe-
rentes ao cumprimento da Lei n. 5.423, que
dispõe sobre a devolução de medicamen-
tos vencidos ou deteriorados aos estabele-
cimentos que os comercializam e sua cor-
reta destinação final no município de
Varginha e dá outras providências: Existe
divulgação em lugar visível, como carta-
zes, nas farmácias, drogarias e distribuido-
ras, contendo orientações sobre o descarte
desses medicamentos? São colocadas cai-
xas de coleta de produtos farmacêuticos
vencidos para o público em geral? Como é
feita a fiscalização? Como é feita a
destinação dos produtos recolhidos para
não haver contaminação, considerando-se
a defesa do meio ambiente e a saúde pú-
blica?

Dr. Alencar Faleiros - PSDB - Indicação

* Solicitando ao
Prefeito Municipal a
reforma e manuten-
ção regular dos ba-
nheiros públicos da
Concha Acústica,

principalmente da área masculina.

Zué do Esporte - PTN - Indicação:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal a
construção de calça-
das ou notificação
aos proprietários

dos lotes ao longo da Rua Joaquim Batista
Paiva, no Bairro Santa Luiza.

* Requerimento: Solicitando ao Prefeito
Municipal as seguintes informações refe-
rentes à iluminação na quadra localizada
no Bairro Vila Bueno, no cruzamento da

Rua da Maçonaria com a Rua Turmalina:
Há programação para instalar a ilumina-
ção? Caso afirmativo, qual a data prevista
para a realização do serviço?

Leonardo Ciacci - PP - Indicações:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal
que sejam tomadas
as providências ne-
cessárias através da

Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos e do Conselho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente - CODEMA, para
o plantio de árvores no Município, especi-
almente nos bairros Carvalhos, Cruzeiro do
Sul e Novo Tempo.

* Solicitando ao Prefeito Municipal que
seja realizada a conclusão da operação tapa
buraco na Rua Antônio Bernardes Pereira
próximo ao nº 1396, no bairro Jardim
Corcetti.

Marquinho da Cooperativa - PRB

Indicações:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal e
à Secretaria de
Obras e Serviços

Urbanos – SOSUB que sejam realizadas
as seguintes melhorias na Travessa José
Martins Filho, no Bairro da Vargem: Ope-
ração tapa buracos; Poda ou retirada das
árvores existentes ao longo do referido
logradouro.

* Solicitando ao Governador do Estado de
Minas Gerais, à Senhora Deputada Esta-
dual Geisa Teixeira e ao Senhor Prefeito
Municipal que seja instalada uma Micro
Base para a Polícia Militar, na Avenida
Airton Senna da Silva, nas proximidades
da Casa Auxiliadora, no bairro Rezende.

Zacarias Piva - PP - Indicações:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal
ao Diretor da Funda-
ção Cultural de
Varginha, Leandro
Acayaba e à Secre-

tária Municipal de Educação, Rosana
Aparecida Carvalho, o envide de esforços
para que seja realizado o Festival Literário
– Feira do Livro no município.

* Solicitando ao Prefeito Municipal ao
Diretor da Fundação Cultural de Varginha,
Leandro Acayaba e à Secretária Municipal
de Educação, Rosana Aparecida Carvalho,
o envide de esforços para que seja realiza-
da no município uma exposição sobre a
vida de Leonardo Da Vinci.

Zilda da Silva - PSDB - Indicações:

* Solicitando ao
Prefeito Municipal e
ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Ser-
viços Urbanos, a

instalação de redutor de velocidade e
melhorias na sinalização da Alameda dos
Curiós, próximo ao imóvel de número 511,
no Bairro Jardim Cidade Nova.

* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços
Urbanos para que sejam realizadas limpe-
za e melhorias na iluminação da Praça Ale-
xandre Mambelli, na Avenida Doutor
Oswaldo Valadão de Rezende, no Conjun-
to Habitacional Centenário.

Lei Piva, que resultou na criação do
Fundo Municipal de Saneamento Básico,
foi um dos temas abordados na reunião.

Na noite da terça-feira (23/05) o
presidente da Câmara Municipal de Var-
ginha, vereador Zacarias Piva, a vice-pre-
sidente, vereadora Zilda Silva e os vere-
adores Delgado Celso Ávila (foto),
Joãozinho Enfermeiro e Marquinho da Co-
operativa participaram da Audiência Pú-
blica para apresentação do Contrato entre
a Prefeitura e a Copasa para prestação dos
serviços públicos municipais de abasteci-
mento de água e de esgotamento sanitá-
rio, que será renovado por mais 30 anos.

A audiência, promovida pela Prefeitu-
ra e pela Copasa, foi realizada no Propac
II e também contou com a presença de di-
rigentes técnicos das duas entidades pro-
motoras, além de representantes de enti-
dades civis.

Em sua fala durante a audiência, o pre-
sidente da Câmara, vereador Zacarias
Piva, ressaltou a importância da renova-
ção deste contrato, principalmente por a
Copasa ter sido solidária com o Municí-
pio e aceitado a emenda de sua autoria no
referido contrato, que resultou na criação
do Fundo Municipal de Saneamento Bá-
sico – a Lei Piva - e garante que a empre-
sa repasse 3% do seu lucro líquido men-
sal à Prefeitura, para que ela possa inves-
tir em saneamento básico.

O valor deste repasse varia de R$ 150
mil a R$ 180 mil por mês e o total desse
repasse pode chegar a R$ 65 milhões no
final do contrato.

“Podemos classificar a Copasa como
uma empresa cidadã. Com essa emenda
de minha autoria, a concessionária tem a
oportunidade de mostrar que não quer ape-
nas lucrar com os serviços prestados, mas
quer, também, investir no Município e aju-
dar a promover a melhoria da qualidade
de vida da população”, destacou Zacarias.

Os demais presentes também acompa-
nharam a apresentação de detalhes sobre
o contrato e puderam fazer seus questiona-
mentos sobre o assunto.

Vereadores participam
de audiência pública
sobre renovação do

contrato com a Copasa
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Alunos dos 7º anos da Escola Munici-
pal José Augusto de Paiva aprendem a ope-
rar com números inteiros usando fichas
coloridas.

Na atividade desenvolvida os alunos
manuseiam fichas azuis (que representam
números positivos) e fichas rosas (que re-
presentam números negativos) e, a partir
daí, resolvem situações problemas com
cálculos de adição e subtração de inteiros,
onde as fichas de cores diferentes se anu-
lam e as de cores iguais se juntam.

Num segundo momento os alunos  são
desafiados a realizar cálculos no menor
tempo possível, na sala de informática par-

OPERAÇÕES DE NÚMEROS INTEIROS
COM FICHAS COLORIDAS

ticipando  do jogo Corrida de Matemática
dos Inteiros encontrado em http://
www.atividadesdematematica.com/jogar-
jogos-de-matematica/jogocorrida-de-
matematica-inteiros.

O objetivo deste trabalho foi o de con-
tribuir para o aprendizado efetivo das ope-
rações com números inteiros, priorizando
a abordagem desse conteúdo, por meio de
diferentes tendências metodológicas em
educação matemática.

Iniciou-se na terça-feira, 16, mais um
importante trabalho de resgate e preserva-
ção da História de Varginha. A Prefeitura
do Município, por meio da Fundação Cul-
tural, em parceria com o historiador e pre-
sidente da Academia Varginhense de Le-
tras Artes e Ciências (AVLAC), José
Roberto Sales, e com a colaboração do ser-
vidor Hian Adler Garcia, está realizando a
transcrição das Atas, desde a criação da
cidade de Varginha em 1882.

É importante ressaltar que as atas ini-
ciais foram subscritas pelo primeiro Pre-
feito de Varginha, Matheus Tavares, no pe-

Fundação Cultural realiza transcrição
das Atas do início da cidade em 1882

ríodo em que o Brasil ainda era uma Mo-
narquia, tendo Dom Pedro II como seu
Imperador.

De acordo com o diretor Superinten-
dente da Fundação Cultural, Leandro
Acayaba: “Estes livros de atas são únicos,
sua transcrição e digitalização são a garan-
tia da preservação do conteúdo e facilitam
o acesso aos historiadores, estudantes e
todas as pessoas que queiram conhecer a
fundo nossa história”. Em breve o conteú-
do das referidas atas estará em sua íntegra
disponível para consultas no site da Fun-
dação Cultural de Varginha.

Foto:
Sarah
Torres

Comissão de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência debate

sobre a Comissão de Exames
Especiais do Detran

Norma de 2014 determina a interiori-
zação dos exames para habilitação de pes-
soas com deficiência, mas não é cumprida.

Em reunião realizada na terça-feira (9/
5/17), na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), deputados estaduais e
vereadores cobraram do Estado o cumpri-
mento da lei, investimentos e alternativas
que garantam a regionalização dos exames
para pessoas com deficiência que desejam
obter a carteira de motorista.

A reunião, feita pela Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia, atendeu requerimento dos deputados
Duarte Bechir (PSD), Arnaldo Silva (PR)

Deputados criticam descumprimento de lei pelo Detran mineiro
e Arlen Santiago (PTB).

O problema foi resumido pelo deputa-
do Elismar Prado (PDT). “Em um Estado
com 853 municípios, há um único local
autorizado a fazer exames especiais, que
fica em Belo Horizonte. E se há uma lei, a
falta do serviço é ainda mais grave”, afir-
mou.

A Lei 21.157, de 2014, determina a
descentralização dos exames especiais para
pessoas com deficiência, que são realiza-
dos pelo Departamento de Trânsito de Mi-
nas Gerais (Detran-MG).

De acordo com a norma, esses exames
devem ser realizados em todas as sedes de

Regiões Integradas de Segurança Pública
(Risps).

A lei se originou do Projeto de Lei (PL)
2.345/11, de autoria do deputado Luiz
Humberto Carneiro (PSDB), que também
acompanhou a reunião desta terça.

Além de exigir o cumprimento da lei,
Luiz Humberto disse que o Estado tem
obrigação de oferecer alternativas imedia-
tas para as pessoas com deficiência, até que
a regionalização dos exames seja efetiva-
da. “Em março de deste ano, a Bahia fez
um mutirão que atendeu 29 pessoas que
precisavam fazer o exame especial do
Detran”, exemplificou o deputado.

Liberdade e democracia são valores que definem Minas Gerais. Na nossa Assembleia 
Legislativa, esses ideais estão sempre presentes no debate, no diálogo e na luta diária 
pelos interesses de Minas e dos mineiros. Participe! É com você que a Assembleia se 
torna, cada vez mais, o poder e a voz do cidadão.

´

almg.gov.br


