CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da segunda sessão ordinária do ano de 2017 da Câmara Municipal de
Carvalhópolis que aconteceu no dia 12 de fevereiro às 19 horas e contou
com a presença de todos os Vereadores. O Presidente Antônio Carvalho
declara aberta a sessão. A Secretária da Mesa Diretora, Aline Borges de
Carvalho faz leitura da ata da sessão anterior que é aprovada sem ressalvas.
Aline faz leitura de ofício 04/2017 da Escola Estadual João de Paula
Caproni que pede apoio aos Vereadores para realizar festival de sorvetes
com objetivo de angariar fundos. O presidente diz que acredita que todos
irão ajudar. O Vereador Alexandre fala que se a Prefeitura não apoiar a
escola estadual fica difícil de administrar. O vereador ainda argumenta que
ouviu falar que algumas turmas serão enviadas para salas de aulas no
Prédio da Instituição. O Vereador Cristóvão diz que verificaram a
possibilidade do EJA e de outras turmas do 9º ano serem realocadas para
não ficar muito apertado na escola municipal. A Vereadora Aline diz que a
Prefeitura enviou solicitação para Secretária da Educação para solicitar
autorização e em contrapartida a Prefeitura ajudaria o que segundo ela, já
seria bom no que se diz respeito à merenda escolar, por exemplo. O
presidente comunica que existem Projetos para ser apresentados, o Projeto
05/2016 e 06/2017 e argumenta também que todos concordaram que não
haverá discussão dos mesmos. A Vereadora Aline faz a apresentação dos
referidos Projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. O
Vereador Cristovão diz que no site da Prefeitura tem as Leis que estão
mencionadas nos projetos de Lei. O Presidente passa para Ordem do dia e
pede para que a Vereadora Aline Borges faça leitura dos pareceres
referentes ao Projeto de Lei 03/2017 que dispõe sobre alteração da Lei
1211 de 2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto de Lei é
colocado em única votação e aprovado por unanimidade. Encerrando a
Ordem do Dia o Presidente anuncia a inscrição para o uso da tribuna. O
Vereador Luciano faz uso da tribuna, agradece a comunidade presente e
pede para que a Mesa Diretora auxilie a Prefeitura quanto a limpeza do
recinto do Rodeio que está com mato alto. O vereador fala que moradores
reclamaram e que faria uma Indicação, mas houve uma mudança nos
trabalhos da Casa Legislativa e que por isso pede aos Vereadores da base.
O vereador Cristóvão fala que ele se encarregará de levar a demanda até
que o Prefeito indique seu líder de governo na Câmara. Luciano fala que os
servidores têm questionado sobre a recomposição de perdas salariais e que
explica aos que levem a questão que isso acontece de forma retroativa, mas
seria bom ter uma posição sobre isso. O Vereador Cristóvão responde sobre
o reajuste e diz que é feito em fevereiro com data retroativa, sendo que já
conversou com o Prefeito sobre isso e que em breve ele mandará. Luciano
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fala sobre a mudança feita na Casa sobre a Ordem do dia e que era uma
demanda que ele apresentaria, mas que não foi preciso, e que a idéia de
colocar no mural a ordem do dia na sexta- feira é de uma importância
significativa, pois assim é possível articular com a população que questiona
o que acontecerá na reunião de seguinte. O Vereador agradece o Presidente
por isso e também o Prefeito por tê-lo atendido muito bem em uma visita
que fez ao gabinete. Para finalizar, Luciano ressalta que agora representa
duas classes, a de vereador e a de motorista, sendo assim, defenderá as duas
e cumprirá com compromisso, ética e responsabilidade com suas funções, e
que sempre teve profissionalismo dentro desses 11 anos de carreira, tendo
consciência de que é subordinado, mas que será distinto nas duas funções.
O Vereador Daniel faz uso da palavra e fala da viagem que fez em Belo
Horizonte acompanhando os Coordenadores do Parlamento Jovem e
parabeniza então Adriana e Sandro pelo bom trabalho. O Vereador fala que
os cursos lá foram grandes, terminando todos os dias às 20 horas. Daniel
fala que o nome de Carvalhópolis é bem visto entre as cidades
participantes, graça ao trabalho dos servidores. O Vereador parabeniza
Sandro pelo trabalho desenvolvido e que ano passado realizou 35 oficinas
com os Jovem do Projeto sendo que Pouso Alegre realizou 15. O vereador
Antônio Carvalho pede uma parte e fala sobre o Jardim Laura e que está
semana acredita que as obras serão concluídas dos serviços. A vereadora
Adriane agradece os vereadores Luciano, Denil e Daniel a quem requisitou
para levar os servidores e como é de conhecimento de todos que a Escola
do Legislativo participa anualmente desse treinamento do Projeto
Parlamento Jovem e esse ano o Município foi citado várias vezes por
referencias de boa condução do Projeto, aproveita a oportunidade e
agradece ao Sandro que tem disponibilidade para fazer a escola ser o que é
hoje. O Vereador Alexandre faz uso da tribuna e relembra sua fala na
sessão passada quando afirmou que daria prazo de 90 dias para adequação
da Administração do Prefeito, mas que será obrigado a dar puxões de
orelha por algumas falhas, pois funcionário de carreira administrativa
informou que houve desvio de função, sendo colocado para roçar mato. O
Vereador fala que o Sr. João Soncinho reclamou de um cachorro morto na
porta de sua casa desde ontem, domingo e não sabe para quem solicitar a
retirada do animal do local. Alexandre fala que veículos da hemodiálise
estão transportando alunos, assim como carros da saúde e que ônibus
escolares não transportam alunos do Jardim Bela Vista como sempre foi
feito. Sobre os alunos do Instituto, Alexandre afirma que estão chegando,
às 19 horas em casa, segundo ele, um pouco tarde e que isso tem
acontecido por causa do atraso do transporte escolar, e gerando
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preocupação nos pais.O Vereador solicita informações sobre seus
questionamentos. Alexandre fala da obra do asfalto do Bairro Jardim Laura
e que realmente a empresa está executando, pois tem visto lá e que a
empresa usa verba retida para terminar a execução. O Vereador fala que o
funcionário que reclamou do desvio de função ainda afirmou que disseram
na Prefeitura que iriam extinguir o cargo dele. Sobre os Projetos de Lei
apresentados, Alexandre fala que se o Vereador Cristóvão que deixou claro
que tinha conhecimento do Projeto tivesse lido, talvez explicasse aos
demais Vereadores. Cristóvão fala que não falou isso, e sim que esteve na
Câmara durante o dia e recebeu o projeto, momento em que fez cópia dos
artigos para estudar depois. Alexandre pede para que os projetos quando
forem apresentados que possam vir com as Leis que serão alteradas em
anexo. A Vereadora Aline faz uso da tribuna e presta condolências a
família da Dona preta. Com relação a Ordem do Dia, a Vereadora fala que
o Regimento Interno prevê que a mesma seja fechada 48 horas antes e que
em conversa com a Mesa foi decidido que será feito todo possível para que
isso aconteça. Aline ressalta ainda que na sexta feira qualquer Vereador
poderia ter retirado cópias dos Projetos. A Vereadora fala que sobre o
transporte de alunos a licitação já foi realizada e que todos os contratos
serão realizados de imediato desafogando essas pendências. A Vereadora
Adriane pede uma parte e avisa que os cursos de oratória começaram na
quinta feira e fotografia na terça – feira. Sobre o cachorro que morreu a
vereadora questiona ao vereador Alexandre que o cachorro morreu ontem,
em um domingo e que pergunta ao vereador se o Munícipe que fez essa
demanda procurou alguém da Prefeitura para retirar o cachorro. O vereador
Alexandre disse que não sabe. Adriane então fala ao Vereador que e os
responsáveis por está parte são o Sr. Del e o Sr. Mirtinho quando ele
precisar. O Vereador Antônio Carvalho faz uso da tribuna e argumenta que
que o Vereador Alexandre precisa se esclarecer bem e que este funcionário
é o Sr. José que tem questionado isso na Zona rural , dizendo as pessoas
que o Prefeito teria tirado dele, a moto e o carro que usava para trabalhar.
Antônio Carvalho ressalta ainda que o cargo dele foi criado para o Sr.
Alexandre Rabelo, criado para gerar emprego e que falou isso para o Sr.
José quando ele fez vários questionamentos. O Vereador afirma que ele
falou ao servidor que se a Emater faz todo o serviço que ele faz, não
precisava desse cargo no quadro da Prefeitura e que se fosse o Prefeito
extinguia o cargo, já que o serviço não está prestando e não só o cargo dele,
mas o cargo de Procurador do Município e que após essa conversa com o
servidor, o mesmo espalhou e replicou sua fala para todo mundo. Antônio
Carvalho diz que pediram um favor para o Sr. José e que depois que ele fez
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parte da tarefa, saiu falando que foi obrigado a fazer o serviço e que
poderia cassar o Prefeito se quisesse. O Vereador fala que esse servidor deu
problemas até na gestão passada. O Vereador Cristóvão diz que esse
servidor realmente tem causado problemas e que deveria trabalhar com
mais humildade, pois vários servidores sejam de ideologias diferentes ou
iguais a do Prefeito tem trabalho em harmonia, com seriedade, dignidade,
um trabalho muito bonito, o único que tem causado problemas é o Sr. José.
O Vereador fala que o Prefeito pediu a ele se poderia fazer o serviço que
não era de sua função e que o servidor foi fez parte do que foi proposto e
logo foi conversar com o Prefeito dizendo que não faria por se tratar de
desvio de função. Cristóvão ressalta que em qualquer lugar o servidor fica
falando mal de um e outro, dizendo que vai prejudicar a Administração,
sendo que desde a outra gestão ele não desempenha suas funções conforme
deve. O vereador Alexandre interrompe o Vereador sem o a parte e a
Vereadora Adriane pede para que o Vereador peça a parte ao Vereador que
usa a tribuna. Antônio Carvalho explica que os servidores estão
colaborando com a Prefeitura até sair a licitação que não adianta o
questionamento. Alexandre fala que a equipe de licitação é fraca e que a
equipe de transição deveria ter feito. Antônio Carvalho fala que pode até
atrasar, mas que aconteça de forma certa e não fraudada como era antes.
Adriane avisa que amanhã será aplicada prova do processo seletivo para
motoristas e serviços gerais. O vereador Alexandre pergunta por que
cancelaram a prova para professores. O Vereador Cristóvão responde que
ainda não há informações. Não tendo mais nada a ser tratado o Presidente
encerra a sessão, marcando próxima para o dia 20 de fevereiro de 2017.
Carvalhópolis, 12 de fevereiro de 2017.
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