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Aeroporto de Varginha recebe comitiva
dos Estados Unidos para estudos de
expansão e manutenção
No domingo, dia 22/07,
às 9h, o Aeroporto de
Varginha recebeu a visita
de uma equipe do Governo do Estado de Minas
Gerais e da empresa contratada pelo Governo, vinda dos Estados Unidos,

Em boa hora o Doutor César Antônio de Lima, Promotor Eleitoral de Varginha, expediu Recomendação - Promotoria Eleitoral nº 001/2018, considerando, dente outras, que
a propaganda eleitoral somente é permitida após 15 de agosto
do ano da eleição.
O MM. recomenda aos senhores dirigentes Partidários
Municipais e aos pré-candidatos às eleições Gerais e Presidenciais de 2018, em Varginha residentes ou que estejam de passagem para atos
de pré-campanha, que se
abstenham da veiculação,
antes de 16 de agosto, de
qualquer propaganda eleitoral que implique em ônus financeiro ou que se utilize
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States Trade and Development Agency estão sendo
desenvolvidos estudos
com foco no planejamento dos aeroportos regionais de Minas.
Cinco aeroportos foram

selecionados, dentre eles o
de Varginha, com potencial para a elaboração do estudo, aprofundado em projeção de crescimento, projeção de expansão e manutenção (pista e terminal)
com os custos e aspectos.

Pág. 4 - Audiência sobre Plano
Diretor no Jardim Estrela e Corcetti

Equipe de Basquete masculino sub 17 é campeã da LIDARP
A etapa final da LIDARP de Basquete Masculino sub 17 foi realizada em Varginha,
domingo, dia 8/07, no ginásio do Varginha Tênis Clube – VTC, onde a equipe da SEMEL
Varginha sagrou-se Campeã vencendo a cidade de Poços de Caldas por 46 x 43.
A equipe teve uma excelente participação terminando o campeonato invicta.
Os destaques da partida foram os atletas Túlio Lima, Renan, Rafael e Vitor
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para realizar um estudo
que auxilie no planejamento de novas políticas
e ações socioeconômicas
de Minas Gerais, por meio
da melhoria e aumento do
transporte aéreo.
Com apoio da United
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Câmara Municipal devolve mais
Orientador de Tráfego e
Estacionamento: Resultado do R$ 1 milhão para a Prefeitura
Processo Seletivo do CDCA

O vereador Marquinho
da Cooperativa apresentou
um requerimento na Câmara Municipal de Varginha
solicitando ao Executivo
informações sobre o destino dos materiais recolhidos
durante a Campanha de
Combate à Dengue.
Segundo o vereador, o
material coletado não pode

ser descartado no aterro sanitário.
“Sabemos que no aterro
sanitário não pode haver
descarte de madeira e tenho
conhecimento de que estão
incluindo móveis no lixo,
como sofás e guarda-roupas, e depois de serem notificados e receberem uma
multa, não temos mais co-
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MARQUINHO
DA
COOPERATIVA
PEDE
INFORMAÇÕES
SOBRE
DESTINAÇÃO
DO MATERIAL
RECOLHIDO EM CAMPANHA DA DENGUE
nhecimento do seu destino.
Como membro da Comissão de Meio Ambiente
estou preocupado com o
destino correto deste material”, explicou, pedindo o
apoio da Administração
Municipal para levar as informações ao povo varginhense.

REDE de JORNAL & TV DIGITAL

O Presidente da Câmara declarou ainda que o recurso será
destinado para auxiliar os hospitais da cidade. “É obrigação
do poder público priorizar o que
é necessário para o bem da população e esse valor nós sugerimos que seja gasto na saúde
de nossa cidade, auxiliando os
hospitais. Agradeço a todos os
meus colegas vereadores que
compreendem o espírito desta
gestão e o momento de crise e
procuram ajudar na economia,
sem deixar a produção Legislativa de lado”, disse o vereador
Presidente

Rua Alberto Cabre 539
Vila Pinto VARGNHA

Endereços Eletrônicos: www.varginha.mg.gov.br e cdcaoficial.blogspot.com.br

orçamento, o presidente da Câmara, vereador Leonardo
Ciacci, diz que os recursos são
resultado do planejamento promovido pelo Legislativo no
exercício. “Procuramos exercer
uma gestão transparente, com a
publicação de todas as atividades da Câmara, principalmente, de todos os nossos gastos.
São recursos do povo e cabe ao
gestor gerir esses valores com
responsabilidade para que possam ser revertidos em qualidade de vida para o cidadão
varginhense”, justifica Ciacci.

E-mail:
valimconsultoria@yahoo.com.br

lista dos selecionados para
Entrevista acontece dia 1º
de agosto, às 17 horas, na
sede do CDCA - Unidade II
- Rua Londres, 401 - Vila
Barcelona.
As Entrevistas acontecem dias 6 e 7 de agosto, e
serão agendadas seguindo a
lista dos classificados. Local: Sede do CDCA I – Unidade I - Rua da Maçonaria,
n° 75, Vila Bueno.
A divulgação dos resultados será dia 9 de agosto,
às 17 horas, na sede do
CDCA – Unidade II - Rua
Londres, n° 401, na Vila
Barcelona.
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* Contab ilidade
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pleto. O candidato deverá
preencher todas as condições especificadas no presente documento de divulgação. Ter nacionalidade
brasileira. Estar em dia
com as obrigações eleitorais. Estar em dia com as
obrigações militares, se do
sexo masculino. Ter idade
mínima de 18 anos, na data
da contratação. Ter aptidão
física e mental. Possuir a
escolaridade prevista no
quadro 1, no ato da contratação no cargo.
Os candidatos passam
por uma prova escrita dia 28
de julho e a publicação da

Contadores Associados

O Centro de Desenvolvimento da Criança e do
Adolescente – CDCA abriu
edital para o Processo Seletivo de Orientador de Tráfego e Estacionamento Área
Azul.
São 14 vagas para 8h/dia
(44 horas semanais /
R$1024,05) e 6 vagas para
6h/dia (33 horas semanais /
R$838,21) . Exigência do
Ensino Médio Completo.
O processo de seleção
dos candidatos envolve prova escrita, análise de currículos e entrevista.
Os candidatos devem ter
o Ensino Médio Com-

Isto se deve, diz o Presidente da Casa, Leonardo Ciacci, à
economia, ao planejamento e à
gestão transparente promovidos
pelo Legislativo.
A Câmara Municipal de
Varginha, através da mesa diretora da casa, autorizou a redução de seu orçamento deste ano
em mais R$ 1 milhão, valor que
será enviado para o Executivo
Municipal. No total, a Câmara
já repassou à Prefeitura R$ 1
milhão e 700 mil desde o início
de 2018.
Em abril, a Câmara já havia
reduzido seu orçamento em R$
700 mil que foram destinados
pelo Legislativo para auxiliar a
Prefeitura na realização de diversas ações, como revitalização do Centro Comercial, reforma da Praça do Jardim do
Sapo e aquisição de massa
asfáltica para realização de
recapeamento em diversos pontos da cidade.
Em ofício encaminhado ao
prefeito em exercício, Verdi
Lúcio Melo, informando a redução de mais R$ 1 milhão no
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Caminhões coletores de lixo serão
obrigados a ter coletores de chorume

VEREADORA
ZILDA SILVA
PEDE
INFORMAÇÕES
SOBRE
REALIZAÇÃO DE
EXAMES EM
VARGINHA
A vereadora Zilda Silva
apresentou um requerimento na Câmara Municipal de
Varginha solicitando informações sobre a realização
de exames de colonoscopia
e endoscopia no Município.
O documento foi encaminhado ao Prefeito e ao secretário municipal de Saúde. No requerimento a parlamentar pede informações
sobre a quantidade de exames que são disponibilizados por mês, se o número
é suficiente para atender a

demanda, quantas pessoas
estão na fila e qual o tempo
médio de espera para a realização dos exames.
Ela questiona também se
existe um planejamento,
considerando as prioridades, e se todos os pedidos
são realmente de extrema
necessidade.
A vereadora reforçou,
ainda, que existem diversos
moradores incomodados
com as dificuldades para
realização desses exames e
pede o apoio do Executivo

para a tomada de providências efetivas para garantir o
acesso da população aos
serviços de saúde de forma
satisfatória.
“Essa é uma situação
preocupante e sabemos que
esses exames são indispensáveis para o diagnóstico
preciso e rápido de anomalias, e que o acesso a esses
procedimentos pode fazer
toda diferença para o correto tratamento dos pacientes”, justifica a vereadora
Zilda Silva.

VEREADOR
CLÁUDIO ABREU
PEDE INFORMAÇÕES
SOBRE FALTA DE
ANESTÉSICOS PARA
CASTRAÇÕES
O vereador Cláudio
Abreu apresentou um requerimento na Câmara Municipal de Varginha solicitando informações sobre as
castrações realizadas pelo
setor de Bem-Estar Animal.
O parlamentar afirma ter
sido procurado por duas associações de proteção animal que informaram que o
setor Responsável não tem

realizado castrações há duas
semanas devido à falta de
anestésicos para os procedimentos cirúrgicos.
“Diante da situação relatada pelas associações, solicito que a Administração
esclareça os motivos da falta desse medicamento e,
ainda, se há na Prefeitura
um controle de estoque mínimo para evitar que esse

tipo de situação se repita”,
questionou.
O documento foi encaminhado ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de
Meio Ambiente com o intuito de esclarecer às associações os motivos que causaram a falta de anestésicos
que comprometeram a realização das cirurgias de castração.

VEREADOR
CARLÚCIO
MECÂNICO PEDE
MELHORIAS EM
AVENIDA NO
BAIRRO
DAMASCO
O vereador Carlúcio
Mecânico apresentou uma
indicação na Câmara Municipal de Varginha solicitando ao Prefeito que seja realizada operação tapa buraco, limpeza e implantação
de faixas elevadas de pedestre em toda a extensão da
Avenida Ieda Carvalho Silva, especialmente em frente à Escola Municipal Professora Maria Aparecida de
Abreu, no bairro Damasco.
Segundo o vereador, o
objetivo é atender as reivindicações de pais, alunos,
professores e moradores do
bairro que estão preocupados com a quantidade de
veículos que transitam em
alta velocidade pelo local.
“Em novembro de 2017
apresentei uma indicação
solicitando a instalação de
faixas de pedestre nessa
avenida, buscando organi-

zar o trânsito e coibir o fluxo de veículos em alta velocidade.
Porém, nada foi feito até
o momento. As melhorias
solicitadas ampliarão a segurança dos alunos, dos
profissionais da referida escola e de todos os munícipes

que passam pelo local, reduzindo os riscos de acidentes nessa avenida, que é um
dos principais acessos ao
bairro Santa Mônica”, destacou Carlúcio, pedindo
atenção especial da Administração para o atendimento o mais breve possível.

A Câmara Municipal de
Varginha aprovou o Projeto de Lei de autoria do vereador Delegado Celso
Ávila que obriga a implantação e manutenção permanente de coletores de chorume em caminhões de lixo
que circulam na cidade.
De acordo com o projeto que resultou na Lei nº
6.453, os caminhões deverão possuir coletores de
chorume com válvula para
retenção de líquido, que
deve ser mantida fechada
durante toda a coleta do
lixo.
Segundo o autor do projeto, o chorume contém alta
carga poluidora e é um dos
principais causadores de
problemas ambientais, tanto nos aterros sanitários
quanto nas vias da cidade.
“É de grande importância que os veículos empregados na coleta do lixo estejam preparados para recolher o chorume produzido e
dar o tratamento adequado
para que assim o líquido
não seja derramado pelas
ruas de nossa cidade”, destacou Delegado Celso.
E ressaltando que a substância líquida possui odor
forte resultante do processo de putrefação originado
da decomposição dos resíduos orgânicos.
O Projeto já foi sancionado pelo prefeito Antônio
Silva e, o Executivo, atra-

vés da Secretaria do Meio
Ambiente, será o responsá-

VEREADOR BUIÚ
PEDE IMPLANTAÇÃO
DE MÃO ÚNICA EM
RUA NO BAIRRO VILA
ADELAIDE
O vereador Buiú do Ônibus apresentou
uma indicação na Câmara Municipal de
Varginha solicitando ao Prefeito e ao Departamento Municipal de Transporte e Trânsito – Demutran que estude a possibilidade
de implantar mão única, em direção ao centro, na Rua Domingos Figueiredo, no bairro Vila Adelaide.
O objetivo, segundo o vereador, é atender aos motoristas e pedestres que transitam por essa região e melhorar o fluxo de
veículos no local.

“Essa via é estreita e dificulta a passagem de ônibus quando há carros parados
nos dois lados, causando transtornos aos
motoristas e pedestres. Essa medida reduzirá os riscos de colisões e facilitará a
passagem dos ônibus que têm itinerário
por essa rua”, explicou o vereador, pedindo o apoio da Administração para o seu
atendimento.

VEREADOR CARLOS
COSTA PEDE
INSTALAÇÃO DE POSTE
NO JARDIM SION
O vereador Carlos Costa apresentou uma
indicação na Câmara Municipal de Varginha
solicitando que seja instalado um poste com
braço de iluminação pública ao lado da Policlínica do Jardim Sion, na Praça Santo Agostinho, continuação da Rua Maria Roquim
Vidal, em frente ao número 34. O pedido foi
encaminhado ao Prefeito e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Segundo o vereador, a melhoria da iluminação no local é uma reivindicação antiga da
população. “Em atendimento a um requerimento que recebi dos moradores da região,
estive no local e constatei que realmente existe
a necessidade da instalação desse poste, pois,

VARGINHA
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vel pela fiscalização e o
cumprimento da lei.
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este ponto da via é totalmente ermo, dando a oportunidade para que usuários de
drogas e pessoas de má índole pratiquem
atos lesivos aos munícipes que por ali
transitam, como ataques a mulheres, furtos e outros delitos, além de causar danos ao patrimônio público”, disse Carlos
Costa.
O vereador pediu atenção especial por
parte da Administração para a realização
do serviço solicitado e assim garantir a
segurança da população.
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Audiência sobre Plano Diretor
no Jardim Estrela e Corcetti

VEREADOR
ZACARIAS PIVA
QUESTIONA
ISENÇÃO DE
IMPOSTOS
PARA CINEMAS
EM VARGINHA
O vereador Zacarias Piva
solicitou ao Executivo informações sobre a cobrança de impostos sobre serviços de qualquer natureza
(ISSQN) dos cinemas instalados em Varginha.
O pedido foi apresentado por meio de um requerimento, que foi aprovado por
todos os vereadores presentes na sessão da Câmara.
De acordo com o vereador, a isenção consta na Lei
nº 4.021/2003, que altera
dispositivos da Legislação
Municipal do ISSQN, adequando-a à Lei Complementar nº 116/2003, que
prevê a isenção desse imposto para estabelecimentos

que trabalhem com exibições cinematográficas.
No requerimento, Zacarias questiona se a Administração pretende manter a
isenção do ISSQN para esses estabelecimentos e o
quanto essa isenção representa de perda de arrecadação aos cofres públicos.
“É sabido que a isenção
deste imposto tem como
cunho principal incentivar a
vinda dos cinemas para o
Município e assim estimular a valorização da cultura
e possibilitar que um maior
número de pessoas possa
desfrutar dessa forma de
entretenimento.
Por outro lado, vivemos

um momento de crise acentuada no País e devemos
informar a população qual
a contrapartida recebida
pelo Município ao conceder
a isenção, uma vez que não
percebemos por parte das
empresas beneficiadas nenhum incentivo para possibilitar que pessoas que não
possuem condições de comprar ingressos com preços
altíssimos possam usufruir
desse espaço”, explicou.
Zacarias espera que as
informações requeridas sejam encaminhadas à Câmara para conhecimento de
toda a população varginhense.

Recapeamento asfáltico no Terminal
Rodoviário - Na quinta-feira, 12/07, equipes
da Secretaria Municipal de Obras e Servios
Urbanos realizaram obras de recapeamento
asfáltico em parte do pátio do Terminal
Rodoviário Nova Varginha - área de
embarque e desembarque dos ônibus.

Lideranças aderem ao projeto de
desenvolvimento Sócioterritorial
No dia 17 de julho, na
sede do Centro de Inclusão
Produtiva (CIP), localizado
no Residencial Novo Tempo, equipes técnica e operacional da Ângulo Social e
da Secretaria Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Social, reuniram-se
com as 60 lideranças dos
Residenciais Novo Tempo,
Cruzeiro do Sul e Carvalhos.
O objetivo da reunião foi
apresentar detalhes e explicar os objetivos do Projeto
de Desenvolvimento Socioterritorial, cujas prioridades
visam reduzir significativamente a vulnerabilidade, os
riscos sociais, a exclusão
social e produtiva e as desigualdades que penalizam
29% dos 5.020 moradores
dos três residenciais.
Na oportunidade as lideranças comunitárias, devidamente motivadas e conscientes da importância do
Projeto para a melhoria da
qualidade de vida da população, assumiram o compromisso de participar com
efetividade de todo o processo de mobilização dos
moradores na implementação de todas as etapas deste empreendimento social
inédito, inovador, transformador, inclusivo e sustentável, fruto de convênio celebrado entre o Município
de Varginha e a Caixa Econômica Federal.
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A Edição 2018 do Projeto Câmara nos Bairros
está debatendo com a população o Plano Diretor de
Varginha que, após aprovação do Legislativo, vai nortear o rumo da cidade nos
próximos 10 anos. O 2º encontro foi realizado nas dependências da PEC no Jardim Estrela e reuniu dezenas de pessoas do bairro e
da região, além de lideranças, representantes de conselhos, associações, etc.
A condução da Audiência foi feita pelo presidente
da Câmara, Leonardo Ciacci, acompanhado dos vereadores Delegado Celso
Ávila, Buiu do Ônibus, Dudu Ottoni, Zacarias Piva e
Zilda Silva.
A equipe da Secretaria
de Planejamento da Prefeitura, responsável pelos estudos e elaboração da proposta do novo Plano Diretor de Varginha, esteve presente mais uma vez, e a pedido da Câmara apresentou
os conceitos básicos contidos no Projeto.
Participaram o secretário
Municipal de Planejamento, José Manoel Magalhães,
e os servidores Ronaldo
Gomes de Lima Júnior e
Valéria Tavares Rabelo.
Após a apresentação, todos os presentes puderam
dar sugestões para o Plano
Diretor e apresentar as demandas existentes naquela
região. As sugestões registradas vão passar por uma
triagem feita pelos vereadores e pelos membros da
Comissão de Estudos de
Apoio ao Legislativo e avaliada sua possível inclusão
no Plano.
O presidente da Câmara,
Leonardo Ciacci, destacou
que a revisão do Plano Diretor contribui para o progresso de Varginha.
“Estamos aqui, novamente, para traçar objetivos
que possam trazer melhorias para o Município e garantir a qualidade de vida da
população. Este é um projeto que deve ser construído

em conjunto entre Prefeitura, Câmara e população, mostrando que o futuro da nossa cidade conta com a participação de todos.”, ressalta.
As datas, bem como os locais das próximas Audiências Públicas serão divulgados em breve pela Câmara de
Varginha. Sugestões também podem ser encaminhadas via
email através do imprensa@camaravarginha.mg.gov.br.
A cópia completa do Projeto de Lei do Plano Diretor
pode ser acessada através do site da Câmara no
www.camaravarginha.mg.gov.br.

VEREADOR
DR. ALENCAR FALEIROS
PEDE INFORMAÇÕES SOBRE
VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA
EM VARGINHA

A reunião foi coordenada pelo sociólogo Gabriel
Drumond, diretor da Ângulo Social, e pelo Prof. Fran-

cisco Graça de Moura, Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Social.
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Diante do baixo índice
de cobertura de vacinas para
as crianças no País e alerta
para possíveis surtos de doenças, o vereador Dr. Alencar Faleiros apresentou um
requerimento na Câmara
Municipal solicitando informações sobre a cobertura de
vacinas obrigatórias em
Varginha.
O pedido foi encaminhado ao Prefeito, ao Secretá-
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rio Municipal de Saúde e
à Diretoria Regional de
Saúde.
No documento, o vereador pediu informações sobre quais doenças os índices estão abaixo do recomendado pelos epidemiologistas, quais são os níveis
de cobertura vacinal na cidade e questiona o que tem
sido feito pelo Município e
Estado para mobilizar a população.

“É muito importante estar em dia com todas as vacinas e a queda na procura
pela imunização é uma situação preocupante. Esse é
o momento de levar informações ao povo varginhense sobre a gravidade
dessas doenças e se necessário tomar medidas que
corrijam o problema”, reforçou Dr. Alencar.
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VEREADOR
LEONARDO
CIACCI
PEDE REVISÃO
DA COBRANÇA
MÍNIMA DE
ÁGUA E ESGOTO

VEREADOR
DR. GUEDES
PEDE MELHORIAS
NA SINALIZAÇÃO
DAS
AVENIDAS DOS
TACHOS
E
IMIGRANTES
O vereador Dr. Guedes
apresentou uma indicação
na Câmara Municipal de
Varginha solicitando ao Prefeito que seja realizada pintura de sinalização entre a
Avenida dos Imigrantes e a
Avenida dos Tachos.
No documento, o verea-

dor reforça que a medida
solicitada é necessária e prudente, pois, as vias mencionadas possuem um intenso
fluxo de veículos e a sinalização inadequada do local
dificulta o trânsito e coloca
em risco a vida de motoristas e pedestres. “Essas ave-

nidas são fundamentais na
ligação de diversas vias e
são caminho obrigatório de
grande parte da população
varginhense, e com a melhoria da sinalização nesse
trecho será possível organizar o trânsito e prevenir acidentes”, justificou.

VEREADOR
JOÃOZINHO
ENFERMEIRO
PEDE INFORMAÇÕES
SOBRE MUTIRÃO DE
CIRURGIAS DE
CATARATA
O vereador Joãozinho
Enfermeiro apresentou um
requerimento na Câmara
Municipal de Varginha solicitando informações sobre
a realização de mutirões de
cirurgias de catarata no
Município.
Segundo o vereador, o
objetivo desse requerimento é obter informações sobre os mutirões já realiza-

dos na cidade, a quantidade
de pessoas que aguardam na
fila de espera, além de verificar se há previsão para a
realização de um novo
mutirão e qual a quantidade de vagas previstas a serem disponibilizadas.
“Sabemos que a demanda para a realização de cirurgias de catarata em
Varginha é grande e a demo-

ra no procedimento pode
acarretar danos maiores à
visão do paciente; dessa forma, essas informações serão
importantes para que possam ser desenvolvidas
ações junto à saúde e informar a população, especialmente os pacientes que
aguardam pela realização
desse procedimento cirúrgico”, finalizou.

VEREADOR
DUDU OTTONI
PEDE
INFORMAÇÕES
SOBRE O
FUNDO
DE
ASSISTÊNCIA
AO TRÂNSITO
O vereador Dudu Ottoni
enviou ao Executivo um
Requerimento solicitando
informações sobre a arrecadação e aplicação dos recursos do Fundo de Assistência ao Trânsito – Fatran.
Criado em 2001 por
meio da Lei Municipal nº
3.562, o Fatran tem como
objetivo a captação de recursos financeiros destinados a promover o desenvolvimento do trânsito no município de Varginha.

Em seu requerimento, o
vereador pediu informações
sobre os investimentos que
foram realizados nas áreas
de fiscalização, sinalização,
engenharia de tráfego e educação no trânsito desde a
criação do fundo.
Dudu pediu, ainda, esclarecimentos sobre a estimativa de arrecadação em
2018 com a aplicação de
multas de trânsito lavradas
no Município e com o sistema de estacionamento

rotativo remunerado, além
de informações quanto à publicidade dos valores arrecadados e dispensados pelas ações do Fatran.
“O objetivo desse requerimento é verificar o cumprimento da legislação Municipal e também verificar
se os recursos do Município
estão sendo devidamente
aplicados, além de levar essas informações ao conhecimento de toda população”, finaliza.

Reuniões da Câmara de Varginha
são transmitidas
ao vivo pelo Facebook
às segundas e quartas feiras
às 18 horas
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& Sul de Minas

}

O vereador Leonardo
Ciacci apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Varginha solicitando
à Companhia de Saneamento de Minas Gerais –
COPASA e à Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e
de Esgotamento Sanitário
do Estado de Minas Gerais
– ARSAE-MG, que seja revista a cobrança de tarifa
mínima de água e esgoto

sobre os imóveis no município de Varginha.
Segundo o vereador, a
indicação tem como objetivo garantir que a população
pague somente pela quantidade de água que utilizar e
busca estimular o consumo
consciente de água.
“Grande parte da população de Varginha encontrase na categoria que recebe
tarifação mínima de água.
Porém, alguns desses con-

sumidores têm um consumo
bem inferior ao estipulado
para a quantidade mínima e
acabam pagando por algo
que não consumiram. Do
ponto de vista econômico e
de justiça, essa diferença
leva a uma sobretarifação,
já que o volume consumido
não corresponde à tarifa cobrada”, explicou Leonardo,
solicitando uma atenção especial dos órgãos responsáveis.

VEREADOR
PASTOR FAUSTO
PEDE LIMPEZA
EM ÁREA VERDE
NO BAIRRO
ALTO DA
FIGUEIRA
Após receber reclamações dos moradores sobre a
falta de manutenção na área
verde Municipal localizada
na Rua Edson Assad Davi,
no bairro Alto da Figueira,
o vereador Pastor Fausto
enviou uma indicação ao
Executivo solicitando que
seja realizada com urgência
a limpeza do local.
Segundo o vereador, a
população relata que a Prefeitura não realiza manutenções periódicas no terreno,
o que vem ocasionando a
proliferação de insetos e

animais peçonhentos devido ao mato alto e entulhos
acumulados no local.
“Há tempos os moradores do Alto da Figueira vem
sofrendo com o descaso da
Prefeitura com o referido
terreno.
Os moradores já manifestaram perante a Administração o desejo de plantar
árvores e espécies de plantas no terreno, fazendo do
local uma área verde bonita
e agradável e até conseguiram o alvará e a chave do
terreno para esta finalidade.

Porém, como a Prefeitura não arca com seu compromisso de realizar a limpeza periódica, os planos
dos moradores não se concretizaram, e, ao invés de
um local arborizado, há apenas um criadouro de ratos”,
destaca.
O objetivo dessa indicação é que seja realizada a
limpeza do terreno e que
este serviço aconteça de forma regular, zelando assim
pela saúde e qualidade de
vida da população, justifica
Pastor Fausto.

VEREADORES ZUÉ DO ESPORTE E
MARQUINHO DA COOPERATIVA CONSEGUEM
DOAÇÃO DE KITS ESPORTIVOS
A pedido dos vereadores
Zué do Esporte e
Marquinho da Cooperativa,
a Secretaria de Estado de
Esportes de Minas Gerais,
por meio do secretário,
Ricardo Sapi, disponibilizará kits esportivos para serem doados para grupos, times e associações esportivas de Varginha.
Segundo os vereadores,
a doação foi conquistada
durante uma reunião com o
Secretário de Estado de Esportes em Belo Horizonte
no início de junho.
“A prática esportiva tem
a capacidade de integrar crianças, jovens, adultos e tem
o poder de transformar a
nossa sociedade.
Essa doação é muito
aguardada pelos esportistas
da nossa cidade que pode-
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rão melhorar e ampliar as
suas atividades com o recebimento desses kits”, explicou Zué.
Os kits serão recebidos
pela Secretaria Municipal
de Esportes e posteriormente serão entregues aos gru-

pos, times e associações esportivas indicadas.
NA FOTO, os vereadores Zué do Esporte (esquerda) e Marquinho da Cooperativa (direita), com o Secretário de Estado de Esportes, Ricardo Sapi (centro)
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ESCOLA DO LEGISLATIVO DE VARGINHA REALIZA
CURSO SOBRE ORÇAMENTO IMPOSITIVO

CÂMARA DE VARGINHA
ENTREGA TÍTULO DE CIDADANIA PARA
PROFESSORA ANA MARIA FERNANDES VALIAS
A Câmara Municipal de
Varginha, atendendo a uma
proposição do vereador
Dudu Ottoni, realizou na
noite da quinta-feira (12/
07), sessão Solene para homenagear com o Título de
Cidadania Honorária Varginhense a professora Ana
Maria Fernandes Valias.
A solenidade foi presidida pelo vereador Leonardo
Ciacci e contou com a presença de diversas autoridades, familiares a amigos da
homenageada.
Em uso da palavra, convidados, vereadores e o propositor da homenagem,
Dudu Ottoni, destacaram os
inúmeros trabalhos desenvolvidos pela professora em
prol da Educação em Varginha, especialmente na Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais – FUVAE.
“É emocionante fazer
parte da entrega deste título
de cidadã varginhense a
essa pessoa que dedicou sua
vida pela educação da nossa cidade e também pelo
brilhante trabalho realizado
junto a FUVAE, hoje uma
instituição que é referência,
não só no Estado, mas em
todo o País”, afirmou Dudu
Ottoni.
O título de Cidadão Honorário é uma homenagem
prestada pelo Poder Legislativo aos cidadãos que se
destacam na sociedade em
função dos relevantes serviços prestados em prol da
coletividade.
Muito emocionada, Ana
Maria agradeceu a Câmara
Municipal e ao povo varginhense ao receber a honraria.
“Varginha é um Município pelo qual tenho um
grande carinho e estima, e
receber este título é motivo
de muita alegria. Iniciei
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aqui a minha jornada profissional como educadora e
a mais importante conclusão a que cheguei foi a de
que o professor que sabe ser
amigo, que exerce sua autoridade com acolhimento e
justiça, que sabe rir dos próprios erros, que ama o que
faz, esse ajuda o aluno a
amar o que é ensinado e a
conduzir sua vida.
Em meu trabalho tentei
simplificar os conceitos teóricos da educação, para
que todas as pessoas pudessem aprender e melhorar a

Promover uma melhor gestão do dinheiro público. Foi com este objetivo que a Câmara Municipal de Varginha por meio da Escola do Legislativo ofereceu na manhã da
quinta-feira (12/07) um curso sobre Emendas Impositivas.
O evento, voltado para vereadores e servidores da Câmara, reuniu também secretários municipais e servidores do Executivo que foram convidados para o curso que teve
como tema: Emendas Impositivas ao Orçamento Municipal. O curso foi ministrado
pelo palestrante Prof. Dr. Sandro Batista Fernandes.
O objetivo do curso é capacitar parlamentares e servidores a elaborar, da melhor
maneira possível, emendas ao Orçamento Municipal e à apreciação de matérias
orçamentais, tendo em vista o Orçamento Impositivo.
Assegurado pela Constituição Federal, o Orçamento Impositivo garante que 1,2% da
receita corrente líquida do Município seja reservado a gastos indicados por emendas
parlamentares individuais.
“A Presidência dessa casa teve a sensibilidade de convidar uma pessoa técnica a fim
de promover uma capacitação, aqui na Câmara, não só para o nosso pessoal, mas extensivo também aos servidores e demais membros do Executivo. Afinal, o Orçamento
Impositivo é um instrumento de democracia plena, cujo principal beneficiário é o cidadão”, comentou o presidente da Câmara, vereador Leonardo Ciacci.

sua interação. Posso afirmar
que Varginha foi generosa
comigo.
Nessa cidade constituí
minha família, obtive êxito
profissional pelo trabalho
obstinado na educação e
hoje estou aqui, com uma
enorme bagagem de histórias de sucesso, de alegrias,
de tristezas e realizações
sem fim”, disse a homenageada.
Também prestigiaram o
evento, os vereadores Buiú
do Ônibus, Carlúcio Mecânico e Zacarias Piva.
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