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 � REDUÇÃO DE 
ASSESSORES 

A diminuição do número de 
assessores parlamentares tam-
bém é um dos pontos propostos 
pelos vereadores. De acordo 
com o professor Ruan Espín-
dola, a Constituição não impede 
que haja essa redução. 

Já o advogado Edson Pis-
tori defende a redução como 
necessária. “Para mim, cinco 
assessores seria o necessário. 
Um vereador precisa de uma 
secretária para fazer a gestão 
de documentos da sua agenda, 
um assessor de natureza políti-
ca, um jornalista para atuar na 
comunicação, um advogado e 
apenas mais um assessor para 
lidar com a comunidade”.  

Além da diminuição dos as-
sessores parlamentares, Pistori 
também destaca outras medi-
das que poderiam impactar na 
economia de gastos e dar mais 
transparência. “Os vereadores 
deveriam fazer sessões notur-
nas, isso permitiria uma redução 
de custos e permitiria que as 
pessoas pudessem participar 
das reuniões. Também defendo 
que temos que ter um correge-
dor da Câmara que seja um 
cidadão comum, eleito pelos 
próprios vereadores, com man-
dato de dois anos sem recon-
dução e a cada fim de período 
ele é substituído”, opinou.

 � INICIATIVA POPULAR
 
Antes mesmo de ser apre-

sentado pelos vereadores, a 
proposta de redução do número 
de cadeiras na Câmara Munic-
ipal, assim como a quantidade 
de assessores, já havia sido 
protocolada em maio de 2019 
por meio de uma iniciativa popu-
lar encabeçada pelo Movimento 
Brasil Livre (MBL) local, com 
apoio dos movimentos Vem Pra 
Rua e Nas Ruas. 

A iniciativa, chamada de 
Uberlândia Mais por Menos, 
teve início em 2016 com a cole-
ta de assinaturas de apoiadores. 
Entre as propostas, o projeto de 
lei pedia a redução do número 
de vereadores para 17, corte 
salarial dos parlamentares em 
40%, de R$ 15 mil para R$ 9 
mil, a diminuição do número de 
assessores para cinco, além de 
outros pedidos.

O projeto, que levou três 
anos até ser encaminhado ao 
Legislativo, conta com 34 mil 
assinaturas. Outras mudanças 
estabelecidas pela proposição 
são a transferência das sessões 
ordinárias para o horário notur-
no e alteração de dez para 12 
sessões ao mês.

Segundo o coordenador re-
gional do MBL, Pedro Cherulli, 
o projeto ainda aguarda pela 
tramitação. “Depois da crise 
das cassações, resolvemos 

deixar transcorrer um pouco 
mais. Recentemente estive com 
o presidente Ronaldo Tannús e 
ele me garantiu que assim que 
passar a pandemia, ele dará 
abertura ao projeto”, destacou. 

O movimento estima que 
caso seja aprovado com todos 
os moldes apresentados, o pro-
jeto permitiria uma economia de 
R$ 100 milhões em quatro anos. 

Segundo o coordenador do 
MBL, um levantamento feito 
pelos movimentos constatou 
que vereador custa mensal-
mente R$ 0,61 por habitante. O 
número é quase que o dobro de 
Ribeirão Preto (SP), município 
de porte parecido com um 
Uberlândia, onde cada vereador 
custa R$ 0,38 por habitante, 
ainda segundo o levantamento 
que faz parte do projeto de Lei. 
A lista conta com mais de 30 
municípios, sendo que Uberlân-
dia aparece na terceira posição 
como uma das mais caras. 

 � PARECER CONTRÁRIO

O PL que está em avaliação 
na Procuradoria da Câmara foi 
apresentado no início do ano e 
contava com o apoio dos ver-
eadores Adriano Zago (PDT), 
Michele Bretas (Avante), Thiago 
Fernandes (PSL), Pastor Átila 
Carvalho (PP), Dra. Jussara 
(PSL), Sargento Ednaldo (PP), 
Walquir do Amaral (SD) e Lean-
dro Neves (PSD).

Na tarde desta terça-feira 
(28), o Diário de Uberlândia 
conversou com um dos autores 
da proposta, o vereador Adriano 
Zago. O parlamentar explicou 

que para ser tramitado, o PL te-
ria que ter assinatura de no mín-
imo um terço dos vereadores, 
ou seja, nove delas. O vereador 
Pastor Átila Carvalho, segundo 
Zago, não havia assinado o 
documento na época da apre-
sentação. Sem a assinatura de 
Átila e sem a validade da as-
sinatura da vereadora Michele 
Bretas, que renunciou ao cargo 
no fim de março, a proposta não 
poderia tramitar, de acordo com 
o regimento interno.  

“Projetos dessa natureza 
são de autoria da mesa diretora 
ou de pelo menos um terço dos 
vereadores. Com a saída da 
Michele, houve uma discussão 
interna entre procuradoria e o 
novo presidente de que esse 
projeto seria inconstitucional 
por faltarem duas assinaturas, 
então o procurador apresentou 
o parecer pela inconstituciona-
lidade”, afirmou Adriano Zago. 

O Diário também contato 
com o presidente da Casa, 
Ronaldo Tannús, para con-
firmar a informação, mas as 
ligações não foram atendidas. 
Cabe ressaltar ainda que, no 
último mês, foi sinalizado que a 
mesa diretora apresentaria um 
pacote de projetos objetivando 
a redução das despesas e maior 
transparência aos gastos e atos 
administrativos da Câmara.

Além do texto do Código de 
Ética reformulado, as propostas 
também visariam a redução de 
assessores e parlamentares, 
bem como a recriação da verba 
indenizatória. 

Mestre em 
Direito Público 
diz que proposta 
nesses moldes é 
inconstitucional
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: fornecimento de equipamentos (mocho
hospitalar, consultório odontológico, bomba a vácuo odontológica e outros) em atendimento
a Secretaria Municipal de Saúde. A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia _13/08/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  29 de julho de 2020.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 439/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
Chamada Pública com vista ao credenciamento das empresas especializadas interessadas
em prestar serviços de Terapia em Urologia-Litotripsia pertencentes ao Grupo: 03,
Subgrupo 09, Forma de Organização 03 da Tabela de Procedimentos Medicamentos,
OPM do SUS, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde-SUS, procedimentos
estes disponíveis através do SIGTAP- Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema
Único de Saúde.O Edital encontra-se a disposição no sit io do Município
www.uberlandia.mg.gov.br.  A entrega dos Envelopes, com documentação, deverá ser
feita diretamente na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada
nesta cidade na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, CEP-
38.408-150, telefone 0xx 34-3239-2488, até o dia 31/12/2020.Uberlândia-MG, 29 de julho
de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA
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