Ata da 27º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois
mil e dezoito . Aos onze dias do mês de setembro, realizou-se, neste
Legislativo, no Plenário “Vereador José Custódio”, a vigésima sétima reunião
ordinária com a presença de dezoito vereadores. Havendo quórum regimental,
o Presidente Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse
registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência dos
vereadores Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes), Jérson Braga Maia
(Caxicó) e João Bosco Câncio (New Texas). Em seguida, o Diretor Legislativo
Luiz Otávio fez a leitura do Capítulo 6, Versículos 12 a 19, narrado por São
Lucas, da Bíblia Sagrada. Logo após, o presidente Daniel Carvalho convidou a
todos para rezarem o Pai Nosso pelo restabelecimento da saúde dos colegas
parlamentares João Bosco (New Texas) e Jérson Braga (Caxicó). Na
sequência, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior.
Prosseguindo, foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e
parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei nº 030/2018 –
“Dispõe sobre a desafetação de bem público que menciona e dá outras
providências, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 031/2018 –
“Dispõe sobre a atividade do colaborador eventual no âmbito da Administração
Pública Municipal”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 033/2018 –
“Institui o Dia Municipal de Combate à Violência Contra a Mulher no Município
de Contagem”, de autoria do vereador presidente Daniel Carvalho; Projeto de
Lei nº 034/2018 – “Dispõe sobre a Criação do Parque Inclusivo através da
instalação de brinquedos adaptados para portadores de necessidades
especiais nos Parques Públicos e Praças e dá outras providências”, de autoria
do vereador presidente Daniel Carvalho; Projeto de Resolução nº 050/2018 –
“Concede o diploma de honra ao mérito ao Senhor Ivanildo Gualberto Lopes”,
de autoria do vereador Alexandre Xexeu. Em seguida, foram votados e
aprovados, por unanimidade, o Requerimento nº 767/2018; Indicações nºs
1098 a 1140/2018; Moções nºs 057 a 058/2018, apresentados pelos
vereadores, inclusive a matéria destacada, a saber: Requerimento nº 767/2018
– Requer a colocação de lâmpadas de LED nas ruas Bueno Brandão,
Presidente Kennedy, Maria da Conceição de São José, Maria de São José, Dr.
Cassiano, Praça Silviano Brandão no Centro de Contagem, de autoria do
vereador Arnaldo de Oliveira, também assinado pelos vereadores Daniel
Carvalho, Gil Antônio Diniz (Teteco), Alex Chiodi Maia. Solicitando a palavra,
Arnaldo comentou que com a instalação de lâmpadas de LED na cidade, a
prefeitura melhora bastante a segurança de todos na cidade. Entretanto,
ressaltou que no Centro de Contagem
essas mudanças estariam muito
lentas. Solicitou que a instalação dessas lâmpadas aconteça de forma mais
rápida, uma vez que a região central necessita urgente dessa melhoria.
Aparteando, o vereador Alex Chiodi lembrou que no governo passado foi
aprovada uma PPP – Parceria Público Privada que visava a troca de todas as
lâmpadas de iluminação pública para as lâmpadas de LED. Enfatizou “que o
recurso para troca dessas lâmpadas é pago pelo morador que vem cobrando

na conta de luz”, ou seja, a taxa de iluminação pública. O vereador José
Antônio, através de metáforas, explicou que o governo municipal estaria
priorizando, na troca dessas lâmpadas, a periferia, que seria uma comunidade
mais carente. José Antônio aproveitou para parabenizar o governo municipal
pelo asfaltamento da Rua Três, bairro Chácaras Del Rey, neste Município. Na
sequência, o vereador Arnaldo de Oliveira solicitou o cumprimento de um
minuto de silêncio pelo falecimento do senhor José Rodrigues da Costa, irmão
do colega parlamentar Jair Tropical. Arnaldo solicitou, ainda, o cumprimento de
um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Délio Diniz, ocorrido no dia 6 de
setembro do corrente. Passando à discussão e votação de projetos, foi votado
e aprovado, no Parecer e em Primeiro Turno, por unanimidade, o Projeto de Lei
nº 021/2018, que “Desafeta do domínio público e autoriza o Município de
Contagem a alienar por meio de doação o imóvel que menciona, com dispensa
de licitação, ao Estado de Minas Gerais, para regularização fundiária do
Residencial “Parque Arrudas” e dá outras providências”, de autoria do Poder
Executivo. Em Segundo Turno, foi votado e aprovado, com 15(quinze) votos
pela aprovação, 1(um) voto pela rejeição do vereador Daniel (do Irineu) e 1(um)
voto pela abstenção do vereador Alexandre (Xexeu), o Projeto de Lei
Complementar nº 013/2018, que “Altera a Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de
1990, que “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Contagem, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Em
Redação Final, foi votado e aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei
Complementar nº 013/2018, que “Altera a Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de
1990, que “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Contagem, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. No
horário destinado ao Grande Expediente, falou devidamente inscrito o vereador
Daniel (do Irineu) que registrou o seu repúdio sobre o ocorrido contra o
candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Enfatizou que
independente de divergências políticas,
na democracia deve sempre
prevalecer a escolha e a valorização da vida humana. Acrescentou que o
responsável por essa covardia seja devidamente punido. Falou, ainda,
devidamente inscrito o vereador Léo Motta que também registrou o seu repúdio
e rejeição a qualquer atitude dessa natureza. Em breve reflexão, Léo Motta
comentou sobre a violência generalizada no país, que culminou nesse tipo de
situação, que ele considerou inadmissível. Alertou para a consolidação da
democracia, haja vista “que um candidato a presidente, muito polêmico”,
estaria liderando as pesquisas de intenções de voto. Enfatizou que para haver
mais tolerância, digo, mais justiça, é necessário haver mais tolerância por parte
da sociedade. Alertou para a conscientização da população para a melhor
arma que seria o voto. Aparteando, o vereador Alex Chiodi também lamentou
pelo ocorrido com o candidato à presidência e acrescentou que para
buscarmos um futuro melhor, é necessário convivermos com as diferenças.
Logo após, falou o vereador Daniel Carvalho que informou a mudança de local
do Departamento de Comunicação e do Cerimonial desta Casa, que já estaria

funcionando no segundo andar deste prédio. Comentou que será criado nos
próximos 30 (trinta) dias um estúdio, a fim de fortalecer a comunicação interna
e externa deste Legislativo. Na oportunidade, Daniel Carvalho convidou os
colegas parlamentares para participarem do “ Aulão Solidário”, para o Enem,
promovido pela Escola do Legislativo desta Casa, cujo tema será: Redação e
Gramática. As aulas serão ministradas a partir do dia 12 de setembro no teatro
da Casa Azul. Por fim, o vereador Arnaldo de Oliveira parabenizou a jornalista
Andréa e o servidor desta Casa, Edmar pelo aniversário natalício ocorrido em
11 de setembro. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 28ª Reunião
Ordinária, prevista para o dia 18 de setembro, às 9:00 horas, a fim de
deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final,
persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou
encerrada a reunião e, para constar, eu, Alex Chiodi Maia, 1º Secretário em
exercício, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se
aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.

