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Câmara Municipal mais
perto da população
As ações da Ouvidoria Cidadã vêm
integrando o Poder Legislativo de
Contagem com o cidadão nos primeiros
meses do ano. Sua equipe está presente
na Feira do Eldorado todo primeiro
sábado de cada mês, registrando as
manifestações da população e buscando
respostas com os órgãos competentes.
E, além de cumprir essa função, a
Ouvidoria levou a Nova Contagem,
em abril, uma série de serviços para
promover a cidadania na região.
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Mesa Diretora investe na
segurança da sede do Legislativo

Democratização do trabalho das
Comissões Parlamentares

Prestação de serviços da Copasa
é debatida em plenário

Treinamento da equipe de segurança
e instalação de detectores de metais
garantem mais segurança na Casa.

Presença da população é garantida
nas reuniões realizadas todas as
terças-feiras a partir das 14 horas.

Vereadores pedem esclarecimentos
à Companhia em relação aos serviços
prestados e aos valores cobrados.
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Projetos de educação e cidadania da Escola do
Legislativo fomentam formação política de jovens

Cultura na Câmara leva fotografia, música e
literatura às reuniões do Legislativo Municipal

Alunos do Núcleo Educacional Francisca Costa visitaram O projeto “Cultura na Câmara” segue, toda primeira terçaa Câmara e tiveram a oportunidade de entender a função feira de cada mês, trazendo arte e cultura para as manhãs do
dos vereadores e o funcionamento da Casa.
Legislativo Municipal e incentivando os talentos da cidade.
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MESA DIRETORA
Daniel Flávio de Moura Carvalho - Presidente
Zé Antônio Hosp. Sta. Helena - 1º Vice-presidente
Glória da Aposentadoria - 2ª Vice-presidente
Capitão Fontes - 1º Secretário
Leo Motta - 2º Secretário
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Primeiro, foi a “Câmara em Revista”, nossa primeira
publicação impressa anual lançada no início de 2018. Agora, a
Câmara Municipal de Contagem amplia sua comunicação com
a comunidade publicando a primeira edição do informativo
Tribuna do Legislativo, um boletim trimestral que tem por
objetivo divulgar as ações institucionais da Câmara e o trabalho
aqui realizado. Em síntese, mais um instrumento que visa a
ampliar e qualificar o diálogo entre a sociedade contagense e o
poder Legislativo municipal.
Exercemos nossas atividades no Parlamento, “uma das
partes mais importantes do sistema democrático, pois é a
instituição que representa mais diretamente o povo e que
trabalha de acordo com seus interesses”. Parlamentar é
exercitar o debate, o diálogo, em busca do bem comum.
Ao criarmos mais um veículo da nossa comunicação com a
população, é desejo da Mesa Diretora desta Casa Legislativa que
o Tribuna do Legislativo venha a se transformar em divulgador
de nossas ações, em provocador de respostas republicanas e de
comportamentos cidadãos.
Como dito no hino da cidade, Viva Contagem! E boa leitura!
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FOTOGRAFIA, LITERATURA E MÚSICA
MARCAM “CULTURA NA CÂMARA”
O projeto “Cultura na Câmara” segue, toda
primeira terça-feira de cada mês, trazendo arte e
cultura para as manhãs do Legislativo Municipal,
incentivando os talentos da cidade e deixando
o ambiente menos formal e mais atrativo para a
população. Nos primeiros meses de 2018, a música,
a literatura e a fotografia foram os responsáveis por
estreitar a relação entre a Câmara e o cidadão.
No mês de fevereiro, o público pode se encantar
com a apresentação da dupla de músicos Alessandra
Almeida e José Lino, que estão juntos há seis anos
no Grupo Musical Cerimônia. Eles interpretaram
no violino, teclado e voz algumas canções clássicas,
como Hallelujah e Con te partirò.
O saguão da Câmara ficou repleto de livros no
início de março, com o projeto Trilhas da Leitura,
que integrou o Cultura na Câmara. Realizado há
sete anos por Ricardo Freitas Carvalho, o “Cadinho”,
o projeto percorre todo o estado doando livros
disponibilizados a partir de parcerias e doações
individuais voluntárias. Assim, já teria distribuído
180 mil livros dos mais variados temas. Além disso,

o Trilhas da Leitura tem forte ligação com questões
ambientais e de sustentabilidade, tendo já doado
mais de 45 toneladas de materiais recicláveis para
cooperativas como a Asmac e a Coopercata.
A fotografia cumpriu, em abril, na Câmara,
uma função de informação e conscientização para
a saúde e qualidade de vida. A exposição “Autismo
– somos parte do mundo, não um mundo à parte”
trouxe 26 fotografias de crianças autistas em locais
públicos de Contagem, lembrando o Dia Mundial
da Conscientização do Autismo, celebrado em 02
de abril.
Organizada pelo Grupo de Apoio ao Autista, Pais
e Familiares de Contagem (Amais), a exposição teve
o objetivo de chamar atenção para esse transtorno
de desenvolvimento e para a necessidade de mais
políticas públicas voltadas para os autistas e seus
familiares no município.
Os interessados em participar do projeto
Cultura na Câmara devem entrar em contato com
o Cerimonial pelos telefones (31) 3359-8747 e (31)
3359-8748.
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ESCOLA DO LEGISLATIVO EM AÇÃO
Continuando com os projetos educacionais
de visitas guiadas de estudantes à Câmara de
Contagem, a Escola do Legislativo já promoveu dois
destes eventos, desde o começo do ano.
O primeiro foi em 12 de abril, quando 60
estudantes do 6º ao 9º ano do Núcleo Educacional
Francisca Campos (NEFC), do bairro Três Barras,
foram recebidos pelo presidente da Casa, vereador
Daniel Carvalho (PV), e conheceram as instalações
da Câmara Municipal. Além disso, os jovens se
informaram sobre diversos
aspectos do Legislativo.
Após visitar as dependências
da Casa, os alunos assistiram
a uma palestra do procurador
legislativo, Rodrigo Diniz, que
explicou sobre os três poderes
da República, falou das funções
dos vereadores e da tramitação dos projetos de lei
dentro da Câmara.
Em seguida, 21 estudantes foram escolhidos
para participar da simulação de uma reunião
plenária, na qual os alunos assumiram o papel
dos vereadores para discutir, votar e aprovar um
projeto de lei fictício.
Já no dia 16 de abril, 30 alunos do primeiro
período da Faculdade de Direito de Contagem
(FDCON) acompanharam, no plenário, outra
palestra com o servidor Rodrigo Diniz, que explicou
a atuação da procuradoria no âmbito do Legislativo.
O diretor Legislativo da Casa, Luiz Otávio
Iannini de Freitas, também contribuiu, abordando
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todas as etapas do processo legislativo e
ressaltando a importância da Câmara nas decisões
administrativas da cidade, na vida dos cidadãos e
na construção da cidadania.
Na ocasião, o diretor de TI da Câmara,
Márcio Fonseca, esclareceu como funcionam os
sistemas informatizados usados para otimização
dos trabalhos e maior transparência nos atos do
Legislativo. Os estudantes também conheceram
mais sobre o funcionamento, a gestão e os projetos
discutidos na Casa, além do
papel do vereador e a dinâmica
das comissões.
Outra ação voltada para
o público universitário foi
a parceria firmada entre a
Escola do Legislativo e a PUC
Minas. Em uma primeira ação
conjunta, a Escola indicou o servidor da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Eric Machado, para ministrar uma palestra sobre
Legislação e educação ambiental e suas aplicações
práticas em projetos no município de Contagem.
A palestra fez parte da grade de programação
da “Semana Mais que Jurídica”, que teve como tema
as “Instituições de ensino superior e a educação
ambiental”, coordenada pelo professor orientador
Dr. Amaro Bossi Queiroz. Para este ano, estão
programadas ainda mais algumas visitas técnicas,
além da ampliação de parcerias com outras
instituições de ensino.

OUVIDORIA CIDADÃ MAIS
PERTO DA POPULAÇÃO

O

s primeiros meses de 2018 foram
marcados por ações da Ouvidoria
Cidadã que aproximaram ainda mais a
Câmara Municipal da população, com
duas edições da ‘‘Ouvidoria na Feira”, no Eldorado,
e uma Ação Social em Nova Contagem.
“Estamos rompendo os muros da Câmara e
caminhando pela cidade para escutar o cidadão
e levar uma série de serviços que ofereçam mais
dignidade e favoreça a cidadania. Sabemos que
a maioria das pessoas não pode ir até a Câmara,
então, vamos até vocês para saber de suas
demandas e dos problemas da cidade, e saber o
que precisamos melhorar”, disse o presidente da
Câmara, vereador Daniel Carvalho (PV), durante
a ação em Nova Contagem.

Ouvidoria na Feira
Cumprindo seu papel de registrar as
manifestações da população – reclamações,
sugestões e demandas – e encaminhá-las para os
órgãos competentes, em busca de solução e resposta
em tempo hábil para o cidadão, a Ouvidoria Cidadã
está presente na Feira de Artesanato do Eldorado
todo primeiro sábado de cada mês. Sua van fica
na Travessa B-3 com Av. João César de Oliveira,
próximo ao Restaurante Popular e junto à Feira,
das 09h às 12h, e sua equipe percorre toda a Feira.
Nas duas primeiras edições, realizadas nos
meses de março e abril, a maioria das reclamações
foram ligadas à própria Feira. Da parte dos
frequentadores, a maior demanda era para a volta

da feira aos domingos; já por parte dos feirantes, a
grande reclamação era a licitação à qual os expositores
terão de se submeter para a garantia da continuidade
na feira. Houve também demandas diversas, como
asfaltamento, revitalização de calçadas, necessidade
de ordenação do trânsito e IPTU residencial.

Ação Social
Após a realização de ações sociais nas regionais
Sede, Petrolândia e Riacho, no ano passado, a
Ouvidoria Cidadã esteve em Nova Contagem no
dia 14 de abril deste ano, ouvindo a comunidade e
oferecendo uma série de serviços para as milhares de
pessoas que passaram pela Praça Shalon Israel.
Contando com vários parceiros, como a Prefeitura
de Contagem, as polícias Militar e Civil, entre outros,
a Ouvidoria ofereceu para o cidadão: confecção da
carteira de identidade; cadastro no Bolsa Família;
aferição de pressão e glicemia, orientações nutricionais,
oftalmológicas e de saúde bucal; espaço de beleza, com
corte de cabelo, barba e maquiagem; consultas com o
Procon, com a OAB e com o SPC/Serasa; informações
sobre limpeza urbana e zoonoses; doação de livros e
mudas de plantas; shows musicais, pipoca, algodão
doce, brincadeiras, pintura de rosto e muito mais.
Luciana Fátima, moradora de Nova Contagem há
seis anos, compareceu com toda a família e elogiou
a iniciativa da Câmara. “Muitas vezes, temos que ir
longe para ter acesso a alguns serviços, como fazer
a carteira de identidade - alguns só no Eldorado então, momentos como este são importantes para a
comunidade”, destacou.
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MAIS SEGURANÇA NA CÂMARA
Com o objetivo de garantir a segurança e bemestar dos visitantes, vereadores e servidores da
Câmara, a atual gestão continua trabalhando e
implantando uma série de ações desde o ano passado.
Após a reativação das catracas eletrônicas de
controle de acesso à sede do Legislativo e a publicação
da Portaria 003/2017 estabelecendo normas de
segurança no último ano, a Mesa Diretora ofereceu,
em 2018, um curso de qualificação e treinamento
para sua equipe de seguranças, além de preparar a
recepção do prédio para a triagem do público por
portais detectores de metal.
O treinamento dos doze agentes de segurança
foi realizado na primeira quinzena de março,
ministrado por professores da Polícia Militar de
Minas Gerais, da Guarda Civil de Contagem (GCC)
e da Defesa Civil, atendendo à determinação da
Portaria 003/2017. Nas 48 horas/aula realizadas
na sede da GCC, eles tiveram noções de prevenção

e combate a incêndio, primeiros socorros,
conhecimentos básicos de Direito, imobilização
tática, algemação e uso da tonfa, e utilização de
instrumentos de menor potencial ofensivo.
Outra importante ação nesse sentido foi a
mudança do layout da recepção, com a instalação
de dois portais de detectores de metal, funcionando
a partir do mês de maio. A medida visa a garantir
o acesso ao público com mais segurança, sem
riscos da entrada na Câmara de materiais que
podem ameaçar a integridade física de visitantes,
servidores e vereadores.

POSTO DO TRE-MG DEIXA A CÂMARA MUNICIPAL E A PREFEITURA
Com o fim do prazo de cadastramento
biométrico, no dia 09 de fevereiro, os postos de
atendimento do TRE-MG na Câmara Municipal de
Contagem e na Prefeitura estão desativados. No
entanto, quem não conseguiu fazer o cadastramento
biométrico eleitoral até o dia 09 de fevereiro terá
ainda a chance de regularizar a sua situação até
09 de maio. Os eleitores que não compareceram
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durante o período revisional poderão fazer a
biometria em um dos cinco postos do TRE que
continuam funcionando no município:
• Big Shopping • Itaú Power Shopping • Shopping
Contagem • Cartório Eleitoral – Central de
Atendimento ao Eleitor – Av. João César de Oliveira,
1.434, Eldorado • Posto de Atendimento – Avenida
José Faria da Rocha, 1.960, Eldorado.

GUARDA CIVIL E FEIRA NA TRIBUNA
Os problemas na prestação
de serviços da Copasa são assuntos
recorrentes no plenário da Câmara de Contagem.
Neste ano, as discussões começaram em
março, com a visita do presidente da Câmara de
Itajubá/MG, Joel da Guadalupe, para convidar
o presidente Daniel Carvalho (PV) e os demais
vereadores de Contagem para somarem forças no
debate iniciado no sul de Minas, sobre a qualidade
dos serviços prestados e os valores praticados pela
Copasa. Após reuniões que envolveram 50 cidades
no sul de Minas, a ideia é promover um encontro
ampliado em Belo Horizonte ou Contagem.
Emabril,otema voltou àtona com um requerimento
do vereador Daniel do Irineu (PP), que solicitava à Copasa
esclarecimentos sobre as reclamações dos moradores da
região do Petrolândia, que estavam recebendo em suas
casas uma água turva e amarronzada, sem condições de
uso.
Na ocasião, os vereadores Capitão Fontes (MDB),
Vinícius Faria (PCdoB) e Daniel Carvalho relataram
problemas semelhantes em outras regiões da cidade,
além de outras questões, como a má qualidade
nas manutenções em vias públicas feitas pelas
empreiteiras da Companhia.

Uma das instâncias mais democráticas da
Câmara de Contagem, a Tribuna Livre recebeu,
neste ano, dois assuntos importantes para
o município. Em fevereiro, o comandante da
Guarda Civil de Contagem, Levi Sampaio, falou
sobre a efetiva implantação da Patrulha Escolar
na porta das escolas municipais de Contagem,
a partir deste ano, com o objetivo de buscar
ações que minimizem atitudes criminosas nas
portas e proximidades escolares.
Em outro momento, a Tribuna recebeu, mais
uma vez, os expositores da Feira do Eldorado, que
listaram algumas discordâncias em relação às
mudanças promovidas neste ano pela Prefeitura,
incluindo: o fim da feira no domingo, a redução
do horário aos sábados e a licitação pela qual os
expositores terão de passar, para garantirem seu
espaço na Feira.
Novamente, os vereadores se mostraram
solidários e atentos às reivindicações, e o líder de
Governo, vereador Teteco (MDB), intermediou
uma reunião entre os feirantes e o secretário de
Desenvolvimento Urbano, Ivayr Soalheiro, para
buscarem um entendimento.

DEMOCRATIZAÇÃO DAS COMISSÕES

PREFEITURA PRESTA CONTAS

A equipe de assessoria das comissões da Câmara
se reuniu, em abril, e discutiu a necessidade de
democratização de suas reuniões. As oito comissões
permanentes e 14 externas têm a função de fiscalizar
atos da administração pública e debater temas
relevantes em sua área de abrangência, além de emitir
pareceres sobre as proposições em tramitação na Casa.
A ideia é ampliar as reuniões, com debates abertos
ao público, envolvendo cidadãos interessados e atores
sociais ligados à temática da reunião, e criando mais
um instrumento de discussão entre os vereadores e a
sociedade.
As reuniões de comissões são realizadas todas
as terças-feiras, a partir das 14 horas, no Plenário
Vereador José Custódio. Elas são abertas à participação
do público, limitado apenas à capacidade do plenário.

A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas
de Contas da Câmara recebeu, em fevereiro, a
Controladoria Geral da Prefeitura, em audiência
pública para demonstração das contas do Município
referentes ao 3º quadrimestre de 2017.
Os vereadores José Carlos Gomes (Avante),
Daniel do Irineu (PP) e Dr. Wellington Ortopedista
(PDT) acompanharam as exposições do auditorgeral, André Virgílio da Costa Hilário, da diretora
de Auditoria de Desempenho da Controladoria,
Vânia Márcia de Assis, e de Newton Sérgio Lemos,
assessor de planejamento da Secretaria de Saúde.
Os destaques ficaram por conta do aumento da
arrecadação com a ampliação da cobrança do IPTU
residencial e do investimento maior em Saúde e
Educação, em relação ao mínimo constitucional.
Foi destacado também o relevante investimento em
habitação e mobilidade, como o recapeamento da Via
Expressa e a remoção de moradores de áreas de risco.
O presidente da Comissão, vereador José Carlos
Gomes, se mostrou satisfeito com a apresentação
dos dados de receitas e despesas do Município e,
na ocasião, solicitou documentos para uma análise
mais detalhada das contas.
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Mérito da mulHeR
ContagenSe2018
Em celebração ao Dia Internacional da Mulher,
a Câmara de Contagem realizou, na noite de 08
de março, a tradicional solenidade de outorga do
diploma de Mérito da Mulher Contagense. Foram
homenageadas 19 mulheres notáveis, que prestam
relevante serviço para o desenvolvimento do
município.
Líderes comunitárias, educadoras, comerciante, empreendedora, artista plástica, mulheres
dedicadas a trabalhos religiosos, psicóloga, bancária,
administradora, advogada e deputada federal são
alguns dos perfis daquelas que foram agraciadas, e
todas possuem trabalhos sociais relevantes.

Agraciadas
– Maria Aparecida Ferreira
Indicada pelo Vereador Alex Chiodi
– Zilda Mendes Barbosa
Indicada pelo Vereador Arnaldo de Oliveira
– Maria do Carmo Vieira Mendonça
Indicada pelo Vereador Bruno Barreiro
– Eunice Geralda de Melo Sá
Indicada pelo Vereador Capitão Fontes
– Raquel Lucas de Gouvea Almada
Indicada pelo Presidente Vereador Daniel Carvalho
– Viviane Aparecida Alves Neves
Indicada pelo Vereador Daniel do Irineu

– Maria de Fátima Santos
Indicada pelo Vereador Edgard Guedes
– Margarete Flávio Souza França
Indicada pelo Vereador Gil Antônio Diniz (Teteco)
– Geralda Luiz Pereira de Jesus
Indicada pela Vereadora Glória da Aposentadoria
– Kênia Daniele Nepomuceno
Indicada pelo Vereador Pastor Itamar
– Sueli Lima Rodrigues
Indicada pelo Vereador Jair Tropical
– Sandra Medeiros Nogueira
Indicada pelo Vereador Jerson Braga Maia (Caxicó)
– Cleide Rejane Da Silva Reis
Indicada pelo Vereador João Bosco New Texas
– Silvania Silva dos Santos
Indicada pelo Vereador José Carlos Gomes
– Maria da Penha Oliveira
Indicada pela Vereadora Silvinha Dudu
– Maria do Socorro (Jô Moraes)
Indicada pelo Vereador Vinicius Faria
– Maria Imaculada Carmo Silva Gomes
Indicada pelo Vereador Dr. Wellington Ortopedista
– Elizabeth Raimunda Belo Rocha
Indicada pelo Vereador Xexeu
– Elizabeth Rodrigues da Silva
Indicada pelo Vereador Zé Antônio Hosp. Sta. Helena

PRESIDENTE DA CÂMARA HOMENAGEIA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM
A Câmara foi palco, na manhã de 28 de março,
de solenidade promovida pela Guarda Civil de
Contagem para entrega de diplomas de Honra ao
Mérito aos comandantes e subcomandantes de
guardas civis de municípios mineiros. Na ocasião,
o presidente desse Legislativo, vereador Daniel
Carvalho (PV), entregou ao comandante da
Guarda Civil de Contagem, Levi de Sousa Sampaio,
o título de Cidadão Honorário do município.
“Trata-se de uma homenagem dupla. Ao
conferir a honraria ao comandante Levi Sampaio,
que tem demonstrando grande comprometimento
para a melhoria da segurança pública da cidade homenagem a cada guarda civil de Contagem, homens
e exerce suas atribuições com ética, buscando e mulheres valorosos que se dedicam sobremaneira à
sempre o bem comum, faço também uma corporação”, destacou o parlamentar.
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