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VEREADOR RETOMA DISCUSSÃO SOBRE O CICLO EDUCACIONAL
O vereador Alex Chiodi cobrou da 

Secretaria de Educação mudanças no 
Sistema Educacional adotado pela 
Rede Municipal de Ensino de 
C o n t a g e m .  D e  a c o r d o  c o m  o  
parlamentar, esta é uma discussão que 
envolve a comunidade escolar e traz à 
tona a preocupação de pais e professores 
com a qualidade do ensino dos alunos. 

O sistema de ciclos educacionais 
utilizado pela Rede Municipal foi 
implantado  seguindo o extinto modelo de 
escola plural de Belo Horizonte, onde os 
alunos são avaliados no final de cada 
ciclo. A polêmica, entretanto, é pelo 

fato de que os alunos acabam não tendo 
estímulo para estudar e apresentar 
resultados, conforme relata Ana Paula 
Diniz, membro da Comissão de Pais da 
Escola Sabino Barroso: “Não concordo 
com este sistema, porque as crianças 
passam pelo 1º e 2º ciclo e só vão se 
preocupar em estudar de verdade no 3° 
ciclo, quando há a retenção”. 

Ainda segundo Alex Chiodi, 
“vários alunos com baixo aproveitamento 
saem do 5º para o 6º ano sem saber ler e 
escrever direito e não podem ser retidos 
por que o sistema não permite”.

“Conseguimos junto à 
secretaria de educação a 
volta do boletim escolar 
impresso, extinguindo o 
boletim eletrônico que era 
confuso e inacessível para 
muitos pais”, destacou o 
vereador.

+ EDUCAÇÃO
O vereador Alex Chiodi tem se destacado pela sua 

atuação efetiva em prol da Educação, trazendo para a 
pauta do Legislativo e do Executivo importantes 
discussões como a necessidade de construção de novas 
escolas estaduais em Contagem para atender a grande 
demanda que o município apresenta. 

Alex Chiodi também solicitou  à Secretaria de 
Educação a implantação de um CEMEI – Centro Municipal 
de Educação Infantil, no Bairro Praia e está 
acompanhando de perto o caso do CEMEI Perobas, 
interditado por problemas na estrutura. 

O parlamentar também levou ao conhecimento da 
Secretaria os problemas enfrentados pelos alunos da Esc. 
Municipal José Silvino Diniz, no Bairro Solar Madeira, 
que precisa de ampliação, pois não comporta a grande 
demanda de alunos. 

ATUAÇÃO CONJUNTA COM A COMUNIDADE  

Alex Chiodi comemora implantação 
da Equipe 90 no Estâncias Imperiais

Os moradores do bairro Estâncias Imperiais e 
Nascente Imperial têm contado com o  apoio do 
vereador Alex Chiodi, na luta por melhorias para a 
região.

Alex Chiodi ressalta que a região precisa de 
ações urgentes e que está, junto com a comunidade, 
buscando soluções para os principais problemas como: 
a falta de segurança, descaso das linhas de ônibus, 
ruas esburacadas, falta de rede de esgoto, entre outros. 
“Estamos cientes de todas as dificuldades enfrentadas 
pelos moradores e estamos trabalhando por mais 
conquistas para o bairro. Conseguimos a aprovação do 
projeto de lei que altera os nomes das ruas, uma das 
reivindicações dos moradores, e vamos continuar nos 
empenhando pela  regularização fundiária”, explicou. 

Para o vereador, a mobilização da comunidade é 
muito importante para conquistar melhorias para o 
bairro. “Quando as pessoas se envolvem, elas somam 
força para alcançar seus objetivos. É isso que está 
sendo feito aqui no Estâncias Imperiais, é a partir dessa 
união que vamos lutar por mais melhorias”, disse o 
parlamentar. 

REIVINDICAÇÃO DE FARMÁCIA 
DISTRITAL PARA O BAIRRO PRAIA E UBS

NA REGIÃO DO MARACANÃ
O vereador Alex Chiodi solicitou à prefeitura a 

instalação de uma Farmácia Distrital no imóvel que 
abrigava o antigo Posto de Saúde do bairro Praia. A 
região é atendida atualmente pela farmácia localizada no 
Centro de Contagem, o que dificulta o acesso dos 
moradores na hora de buscar os medicamentos. 

A instalação da Farmácia Distrital no Bairro Praia 
facilitará também o atendimento à população dos bairros 
Colonial, Granja Vista Alegre, Chácaras Del Rey e 
região. Alex Chiodi também pediu a criação, no mesmo 
espaço, de uma Casa da Gestante para oferecer 
acompanhamento às mulheres grávidas do entorno. 

O vereador requereu também a implantação de 
uma Unidade Básica de Saúde na região dos bairros 
Alvorada e Maracanã, para atender a grande demanda 
daquelas comunidades.

Em fase de 
conclusão as obras 
de implantação de 

esgotamento 
sanitário e de 

asfaltamento no 
Parque Maracanã.

Atendimento para 
toda a FAMÍLIA.

Rua Bueno Brandão, 59 - 
Centro - Contagem/MG
3390-0335/3022-9106

E m  p a r c e r i a  c o m  a  
Academia Mer i tus,  o 
Projeto Jovem Guerreiro 
ampliou a atividade de 
hidroginástica, passando a 
atender também jovens 
acima de 18 anos, com novos horários noturnos. 
As aulas acontecem de segunda a sexta, de 07h 
às 21h, em piscinas aquecidas e cobertas.

O projeto, que conta com o apoio do vereador 
Alex Chiodi, também oferece cursos de 
informática, manicure, corte e costura, 
cabeleireiro, entre outros. Além de atendimento 
com dentista, ortodontista, oftalmologista e 
clínica de fisioterapia.
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VEREADOR ALEX CHIODI ATENTO ÀS DEMANDAS 
DA POPULAÇÃO

O vereador Alex Chiodi está 
sempre atento às demandas da 
população. Político atuante, tem 
priorizado  parcerias com escolas, 
igrejas, comerciantes e o contato 
com a comunidade, a fim de ouvir 
suas reivindicações e buscar 
soluções que melhorem cada dia 
mais a cidade. 

Para o parlamentar, os 
interesses da população são 
pr io r idades  e  devem ser  
atendidos como tal. “Quando se 
pensa em melhorar as condições de 
vida dos cidadãos, estamos 
pensando também no futuro da 

nossa cidade”, defende. Em meio às 
demandas que chegam, Alex Chiodi destaca  
a questão da mobilidade de pedestres em 
ca lçadas .  “Recebemos  inúmeras  
reclamações de moradores sobre a situação 
das calçadas de circulação de pedestres. Há 
um grande número de imóveis que não 
possuem passeios ou estão em péssimas 
condições”, afirma. 

Para ele é importante estimular a 
melhoria das condições de mobilidade para pedestres para que todos, 
principalmente os idosos, possam transitar com segurança e conforto. 
“Construir calçadas dentro dos padrões exigidos e mantê-las em boas 
condições de conservação é um gesto de gentileza urbana, que 
estimula o respeito com as pessoas e o cuidado com o lugar onde a 
gente vive”, argumenta Alex Chiodi. 

RESTAURANTE POPULAR 
AGORA É REALIDADE EM 

CONTAGEM
Alex Chiodi assumiu, desde seu primeiro mandato, a 
luta pela implantação do Restaurante Popular em 
Contagem. “Estou muito satisfeito de poder 
acompanhar a concretização deste sonho que é de 
todos os moradores de Contagem”, destacou. 

De acordo com a prefeitura, o 1º Restaurante 
Popular de Contagem será instalado à Rua Madre 
Margherita Fontanaresa, 432, no bairro Eldorado, 
com previsão de inauguração para agosto deste ano.

Alex Chiodi comemorou o reajuste salarial para os agentes comunitários e de 
combate a endemias, que passará de R$ 690,00 para R$ 950,00, e também a adoção da 
jornada de 30 horas para os servidores da educação. Estas foram algumas das 
reivindicações apresentadas pelo parlamentar, atendidas pelo poder Executivo.

APROVAÇÃO DA 
LEI DE 

INSTALAÇÃO DO 
CRONÔMETRO 
REGRESSIVO 

DIGITAL

APROVAÇÃO DA LEI 
DA «FICHA LIMPA DE 

CONTAGEM»

REATIVAÇÃO DO 
CONSELHO 

MUNICIPAL DA 
MULHER E 

CRIAÇÃO DO 
DIPLOMA DO 
MÉRITO DA 

MULHER

IMPLANTAÇÃO DA 26º ÁREA 
INTEGRADA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA EM NOVA 
CONTAGEM

REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO 
DA SEDE, RECUPERAÇÃO DE 
PRAÇAS E REORGANIZAÇÃO 

DO TRÂNISTO

30

ED
U

C
A

Ç
Ã

O

horas


