Ata da 30º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois
mil e dezoito . Aos dois dias do mês de outubro, realizou-se, neste Legislativo,
no Plenário “Vereador José Custódio”, a trigésima reunião ordinária com a
presença de dezenove 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 José
Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital) e João Bosco Câncio
(New Texas), que se encontra afastado para tratamento de saúde. Em seguida,
o vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes) fez a leitura do Capítulo 18,
Versículos 1 a 10, narrado por São Mateus, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi
rezada a oração do Pai Nosso em agradecimento pelo retorno ao trabalho do
vereador Jérson Braga (Caxicó) e pelo restabelecimento da saúde do vereador
João Bosco Câncio (New Texas). Na sequência, foi votada e aprovada, sem
ressalva, a ata da reunião anterior. Dando continuidade ao projeto “Cultura na
Câmara”, os alunos Bernardo Gomes, Geraldo Avelar, Gláucio Galvão, Maria
Alice Martins, Nathalia Matos, Percília Pereira, Ricardo Rizzuto e Rita de
Cássia Queiroga expuseram suas pinturas em telas, juntamente com os
fundadores do Ateliê Marih’artes, senhores Maria de Fátima Santos e Vagner
Machado. A representante desse ateliê, Sra. Tânia, recebeu das mãos do
Presidente desta Casa Vereador Daniel Carvalho e do 1º Secretário Vereador
Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes) um certificado de participação do
projeto “Cultura na Câmara”. Prosseguindo os trabalhos, foram lidos e
encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os
projetos, a saber: Veto Total à Proposição de Lei nº 029/2018, originária do
Projeto de Lei nº 024/2018 – Declara de utilidade pública o “Ministério Àgape
de Contagem”, com sede neste Município” (Projeto de Lei de autoria do
vereador Capitão Fontes); Projeto de Lei Complementar nº 021/2018 – “Altera
a Lei Complementar nº 255, de 11 de junho de 2018, que “Dispõe sobre o
Sistema Municipal de Controle Interno e dá outras providências”, de autoria do
Poder Executivo; Projeto de Lei nº 035/2018- “Dispõe sobre a revisão do Plano
Plurianual do Município de Contagem – PPA 2018 – 2021, para o exercício de
2019; Projeto de Lei nº 036/2018 – “Estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2019”, de
autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 040/2018 – “Declara de utilidade
pública a “Associação Comunitária do Bairro Solar do Madeira Várzea das
Flores, com sede neste Município”, de autoria do Poder Executivo, de autoria
do vereador Daniel Carvalho; Projeto de Lei nº 041/2018 – “que passa a
denominar-se Rua Jurandir Geraldo Pinto, a atual Rua 3 no bairro Tropical
neste Município, de autoria do vereador Jair Tropical; Projeto de Lei nº
042/2018 – “Altera o artigo 1º da Lei 4.954, de 24 de setembro de 2018”, de
autoria do vereador Daniel Carvalho; Projeto de Resolução nº 051/2018 “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Anderson Resende Kopke”,
de autoria do vereador Alexandre Xexeu; Projeto de Resolução nº 052/208 –
“Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Senhor Ricardo

Carnaval Furtado”, de autoria do vereador Jérson Braga Maia (Caxicó); Projeto
de Resolução nº 053/2018 – “Concede o título de cidadania honorária de
Contagem ao Senhor João Bosco de Castro”, de autoria do vereador Edgard
Guedes Vieira (da Farmácia); Emendas de Nºs 001, 002, 003, 004 005, 006 e
007/2018 ao Projeto de Lei Complementar nº 016/2018/PE. Na terceira parte
da reunião foram, votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos
nºs 790 a 798/2018, Indicações nºs 1184 a 1206/2018, apresentados pelos
vereadores, para os quais não houve destaque. Na sequência, foram votados e
aprovados, por unanimidade, os indicados ao Mérito Educacional Carlos
Drumond de Andrade de 2018, a saber: Vereador Presidente Daniel Flávio de
Moura Carvalho: Maria Aparecida da Silva Batista; 1º Vice-Presidente Vereador
José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital): Wanessa
Aparecida Menezes de Souza; 2º Vice-Presidente Glória de Fátima Lopes
Pena: Gilson Valter Lúcio de Oliveira; 1º Secretário Vereador Cláudio Santos
Fontes (Capitão Fontes): Marlene Ferreira Damasceno; 2º Secretário Vereador
Eliel Márcio do Carmo (Léo Motta): Wanderson Gomes de Oliveira; Vereador
Alexandre Alves Teodoro de Souza (Xexeu): Suraya Khalil Lebbos; Vereador
Alexsander Chiodi Maia: Escola Municipal Vereador José Ferreira de Aguiar;
Vereador Arnaldo Luiz de Oliveira: Centro de Educação Infantil Semeando;
Vereador Bruno Braga Batista (Bruno Barreiro): Hilarina Rosa Dias Amaral;
Vereador Daniel Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu): Luiz Fernando
Miranda; Vereador Edgard Guedes Vieira (da Farmácia): Maria da Piedade
Diniz Faria; Vereador Gil Antônio Diniz (Teteco): Ângela Maria Alvarenga
Romero; Vereador Itamar dos Santos da Silva: Capitão Geraldo Gonzaga
Xavier Alves; Vereador Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical): Débora Cristina
Félix Meira; Vereador Jérson Braga Maia (Caxicó): Escola Municipal Vereador
Jésu Milton dos Santos; Vereador José Carlos Carneiro Gomes: Instituto de
Educação Arca da Aliança; Vereador Marcos Vinícius Rangel Faria (Vinícius
Faria): Marinete Carneiro Alves; Vereadora Silvia da Cruz Messias (Silvinha
Dudu): Karlla Mara Neiva de Souza; Vereador Wellington Moreira Lamy
(ortopedista): Dr. Wanderson Marquiori Gomes de Oliveira. Logo após, foi
executado o hino da cidade de Contagem. Passando à discussão e votação de
matérias, foram votados e aprovados, no Parecer e em Primeiro Turno, os
seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar nº 014/2018, 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. Esse projeto foi aprovado por unanimidade no
Parecer. Em Primeiro Turno obteve 16(dezesseis) votos favoráveis e 1(um)
voto contrário do vereador Daniel (do Irineu); Projeto de Lei nº 016/2018, que
“Regulamenta as Áreas de Interesse Social 2 (AIS-2); institui o Programa
Habitacional “Morar Contagem”, e dá outras providências. Esse projeto foi
aprovado no Parecer e em Primeiro Turno, obtendo 16(dezesseis) votos pela
aprovação e 1(um) voto contrário do vereador Daniel (do Irineu); Projeto de Lei
nº 031/2018, que “Dispõe sobre a atividade do colaborador eventual no âmbito

da Administração Pública Municipal”, de autoria do Poder Executivo. Esse
projeto foi aprovado no Parecer, obtendo 13(treze) votos pela aprovação, 1(um)
voto contrário do vereador Daniel (do Irineu) e 3(três) votos pela abstenção do
vereador Alex Chiodi, Jair Tropical e Léo Motta. Em Primeiro Turno esse
projeto foi aprovado, obtendo 12 (doze) votos pela aprovação, 1(um) voto
contrário do vereador Daniel (do Irineu) e 3(três) votos pela abstenção dos
vereadores Alex Chiodi, Jair (Tropical) e Léo Motta. Em Segundo Turno e em
Redação Final, foi votado e aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº
030/2018, que “Dispõe sobre a desafetação de bem público que menciona, e
dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Foi, ainda, votado e
rejeitado, o Projeto de Lei Complementar nº 018/2018, que “Dispõe sobre
incentivos fiscais relacionados a tributos municipais, e dá outras providências”,
de autoria do Poder Executivo. Esse projeto foi rejeitado, obtendo 10(dez)
votos favoráveis, 5(cinco) votos contrários dos vereadores Alex Chiodi, Daniel
(do Irineu), Jair (tropical) Léo Motta e Silvinha (Dudu), e, 2(dois) votos pela
abstenção do vereador Alexandre Xexeu e Glória(da aposentadoria). Após
rejeitado, o Projeto de Lei Complementar nº 018/2018 foi encaminhado ao
arquivo. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador Léo Motta fez
uma breve reflexão do momento político no Brasil. No seu discurso, esse
vereador parabenizou a população de Contagem por comportar de forma
inteligente e contributiva para o processo eleitoral. Falando como candidato a
deputado federal, Léo Motta observou a necessidade da população de
Contagem eleger candidatos deste Município, que estarão realmente
compromissados com a cidade. Nesse instante, diversos vereadores
apartearam e parabenizaram o colega Léo Motta pela coragem e determinação
de se candidatar num momento de grande crise no país. Na sequência, no
Grande Expediente, o vereador Wellington (ortopedista) falou do movimento
“Outubro Rosa”, que tem por objetivo principal ressaltar a necessidade da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Falando como
médico, esse vereador disse que as taxas de mortalidade por esse tipo de
câncer podem ser reduzidas quando o diagnóstico dessa doença é detectado
na fase inicial, com chances de cura de até 95%. Aparteando, a vereadora
Silvinha observou a necessidade de que o poder público ofereça os exames de
mamografia nas unidades de saúde, enfatizando que esse exame particular
seria inviável para as pessoas de baixa renda. O que foi corroborado pela
vereadora Glória (da aposentadoria). Por fim, dr. Wellington aproveitou para
solicitar o reaproveitamento dos servidores municipais da saúde que trabalham
em regime de RPA(Recibo e Pagamento Autônomo) pela Organização Social
(OS), que vencer a licitação que está em curso. Finalizando os trabalhos, foi
convocada a 31ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 9 de outubro, 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, Cláudio Santos

Fontes , 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida,
discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.

