
CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO” 
CNPJ 09.087.153/0001-92 

Rua Coronel Antônio Cândido, 71 – CEP: 37760-000 Telefax: (35) 3282-1400 Carvalhópolis-MG 

Ata da décima quinta sessão ordinária do ano de 2018 da Câmara 

Municipal de Carvalhópolis que aconteceu no dia 04 de junho às 19 horas. 

Não com pareceram a reunião, justificando sua ausência os Vereadores 

Denil dos Reis Codignole, Alexandre Rabelo de Carvalho e Daniel Lúcio 

Caproni. O Secretário da Mesa faz leitura da Ata décima quarta sessão 

ordinária que foi aprovada. Adriane fala sobre o Projeto 33/2018 e que eles 

será votado no dia 11 de junho de 2018 e apenas altera um artigo quanto ao 

praz ode avaliação que passa a ser de 4 em 4 anos. Aline fala sobre o 

Projeto e que ele apenas altera o prazo de avaliação do PNE que é anual e 

que está em discordância com os demais artigos que é de 4 em 4 anos e 

então o Projeto vem para adequar o artigo aos demais da lei. Adriane 

encerra a ordem do dia e inicia a inscrição para uso da tribuna. Adriane 

comunica que o Projeto de Lei 34/2018 deu entrada na Câmara no a tarde 

devendo ser apresentado na próxima semana. Luciano justifica que não 

usará tribuna por motivos de saúde. O Vereador Antônio Carvalho faz uso 

da tribuna e fala sobre o prazo que deu a Administração a respeito da Zona 

rural em relação as estradas e comenta que as estradas precisam de 

manutenção e quase estamos no meio do mandato. O Vereador falou que 

até o dia 20 de junho  se não iniciasse as estradas ele ia chamar a liderança 

para ver quais providências tomar e que falou que em 2017 não poderia 

fazer manutenção das estradas, pois não era um orça,mento da atual 

administração, porém 2018 iniciou-se e as estradas estão paradas. Antônio 

Carvalho fala que na cidade bueiras precisam ser feitas e que o setor de 

licitação está parado e não funciona e que as obras estão paradas por causa 

do setor. O Vereador falou sobre as estradas e disse que conversou com o 

Mirtinho para correr atrás de peças para arrumar as máquinas, pois tem 

tudo par fazer as manutenções, mas cada máquina que quebra eles 

encostam no pátio. Antônio Carvalho diz que tem vergonha de fazer parte 

de uma coisa desta, pois cobra e cobra e nada é feito. O Vereador comenta 

sobre esgoto a céu aberto na Rua Manoel Vicente de carvalho e que toda 

fala do Vereador é mentira e que a água que escorre na rua é residencial e 

de caixa dentro de propriedade do sobrinho do Vereador Alexandre e que o 

sobrinho está envergonhado com a fala do tio. Antônio Carvalho fala que 

Câmara tem que punir Alexandre por mentir na tribuna, pois só usa de 

mentira para falar sobre a Administração. Antônio Carvalho fala que 

Alexandre é um grande mentiroso, arrogante e prejudica administração 

jogando a população contra o Prefeito e que tem certeza que nos 4 anos o 

Curió não roubará a Prefeitura. O Vereador diz que conversará com o 

jurídico para ver se existe forma de punir Vereador que menti na tribuna. 

Antônio fala que é coisa particular e que a Prefeitura resolveu logo, mas se 



CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO” 
CNPJ 09.087.153/0001-92 

Rua Coronel Antônio Cândido, 71 – CEP: 37760-000 Telefax: (35) 3282-1400 Carvalhópolis-MG 

o rapaz tivesse pedido antes teria corrigido essa falha, mas a Prefeitura não 

pode invadir uma propriedade particular e que parece que só Alexandre 

sabe administrar quando fala na tribuna com arrogância e que parece que 

tira coisas de sua cabeça para falar. Antônio Carvalho fala das bueiras que 

estão paradas no setor de licitação há 6 meses e não foram adquirida até o 

momento e pede para que o Prefeito aperte essa equipe e coloque eles para 

trabalhar e fala que o engenheiro Sr. Antônio também está precisando de 

um empurrão, pois tem entregado projeto de última hora. O Vereador 

encerra sua fala. Adriane faz uso da tribuna e parabeniza o garoto Yuri 

Rabelo que abrilhantou a abertura do rodeio na viola e foi uma coisa inédita 

e deseja sucesso para ele. Adriane parabeniza o professor Breno das aulas 

de música que com muita competência vem ensinando asa crianças. A 

vereadora fala sobre fala de Alexandre e diz que após a fala chamou 

atenção do setor de borás para verificar o que acontecia na Rua e na terça 

feira o Sr. Mirtinho explicou para ela o que aconteceu e que isso foi 

explicado pelo Vereador Antônio carvalho. Adriane parabeniza Mirtinho e 

agradece pelo trabalho e que hoje atendeu a uma solicitação para puxar 

cascalhos. Não tendo mais nada a declarar a Presidente encerra a Sessão 

marcando a próxima para o dia 11 de junho de 2018. Eu, Sandro Silva dos 

Santos lavro a presente Ata que por todos vai assinada para a configuração 

dos fatos.  

  

Carvalhópolis, 04 de junho de 2018. 
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