CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da sétima sessão ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal de
Carvalhópolis que aconteceu no dia 26 de março às 19 horas e contou com
a presença de todos os Vereadores. O Secretário da Mesa faz leitura da Ata
da quarta sessão ordinária que foi aprovada com ressalva do Vereador
Antônio Carvalho dizendo que faltou parte de sua fala e que não foi
mencionada os R$ 50 mil que o ex-Prefeito terá que devolver e foi
protocolado no fórum e pode, além do cadastramento de IPTU que não foi
feito e pago R$60 mil reais e que se condenado corre risco de
pagar.Adriane apresenta o Projeto de Lei Prorefis o secretário da Mesa faz
leitura da mensagem. Adriane apresenta Projeto de autoria do Vereador
Josuel que faz a leitura do mesmo que institui a obrigação da execução do
hino nacional e do município nos estabelecimentos públicos e privados de
ensino e educação fundamental. Adriane anuncia a votação de três Projetos
de Lei que já foram lidos em sessões anteriores. O secretário Josuel faz
leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de Lei 24/2018 que dispõe
sobre autorização para realização de acordo para ressarcimento de
investimento em patrimônio público. O Vereador Antônio Carvalho fala
que acha justo o ressarcimento, pois investiu R$ 10 mil no local em
investimento. O Projeto de Lei 24/2018 é colocado em única votação e
aprovado por unanimidade. O Secretário da Mesa faz leitura dos pareceres
pertinentes ao Projeto de Lei 27/2018 que dispõe sobre a contribuição para
o custeio de iluminação pública. A Vereadora Aline fala que esse Projeto
não aumenta alíquota ou cria imposto, apenas inclui a iluminação de Led.
O Vereador Luciano fala que de fato o Projeto autora a redação e incluem o
Led como normas e entende que isso é uma substituição e que é favorável
ao Projeto, principalmente quanto ao jardim Laura que está sem
iluminação, aguardando há muito tempo. O Projeto de Lei é colocado me
única votação e aprovado por unanimidade. O Secretário faz leitura dos
pareceres pertinentes ao Projeto de Lei 28/2018 que dispõe sobre a
proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos. Adriane
fala que o Projeto já foi discutido e é uma propositura necessária, pois tem
muitos animais nas ruas e as meninas ajudam do próprio bolso e cita o
nome da equipe da ONG. O Vereador Daniel parabeniza as meninas da
Ong presentes na sessão. O projeto de Lei 28/2018 é colocado em única
votação e aprovado por unanimidade. A Presidente anuncia o fim da ordem
do dia e a inscrição para uso da Tribuna. A Vereadora Andreia faz uso da
tribuna deseja boa Noite aos ex prefeitos Zequinha e Gilsão que estão
presentes. Presta condolências a família da As. Fiica e justifica sua
ausência no Bairro do Moquem na sessão itinerante, pois trabalha de
manhã. A Vereadora fala do atraso do ônibus que leva os funcionários para
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a Ferracini em Machado e que correm risco de perder os empregos por
conta dos atrasos freqüentes. Andreia fala do atraso do ônibus que leva os
alunos para o Cesep e pede providências. O Vereador Alexandre faz uso da
tribuna e cumprimenta os ex-Prefeitos Gilsão e Zequinha e diz que achou
que ia morrer e não ir presenciar dois ex-prefeitos assistindo reunião de
Câmara, local onde são chamados de ladrão, bandidos, condenados,
processados e que tem Vereador que espuma até o canto da boca de falar
deles e que é muito bom vê-los de cabeça erguida e que sempre quando
falam deles com certeza é para desviar o foco de algo errado que acontece
na atual gestão como o acidente do ônibus, coisa gravíssima e que ninguém
fala do desvio de combustível que teve até sindicância e que o ditado que o
ataque é a melhor defesa é verdadeiro, pois sempre desviam o foco para
atacar os ex-prefeitos. Alexandre fala que na última reunião itinerante
eleitores da atual administração falaram que estão morrendo da saudade do
Gilsão e querem sua volta e que muitas coisas foram reivindicadas lá, desde
servidores que maltrataram cidadão até as estradas rurais, principal
reclamação. O Vereador aproveita para parabenizar a Presidente Adriane
pela iniciativa importante que é a Câmara itinerante. Alexandre fala que a
Administração atropela tudo e pode tudo e infelizmente estão com os
burros na água e quem fez a denuncia de combustível e que foi funcionário
de confiança que fez a denuncia que corre na justiça e que ele Vereador, já
até testemunhou. Alexandre fala que os dois ex-prefeitos presentes na
sessão foram o que mais fizeram na cidade e agora precisam fazer algo
diante de tanta calúnia, pois fizeram a ETE, mas segundo alguns
Vereadores o ex-Prefeito Gilsão embonsou uns R4 10 milhões. Alexandre
fala que o ex-Prefeito Zequinha quando assumiu teve que dar cheque dele
para pagar contas da prefeitura para poder fazer as coisas por causa dos
problemas que a prefeitura enfrentava, pois o Prefeito corrupto safado que
saiu acabou com a Administração e população e agora recebe calúnias,
inclusive de companheiro do passado que fazia o ex-prefeito dar materiais
de construção para ele fazer casas para as pessoas em troca de votos e que
só ganha eleição assim, trabalhava de graça, mas com dinheiro da
Prefeitura e que agora fala que o Prefeito não fez nada e só roubou e pede
para que façam uma reflexão antes de dos ex prefeitos governarem e agora,
popis deixaram legado na saúde, na educação que na época rebebeu
prêmios internacionais e que não critica o atual setor de educação, pois é o
único que ainda funciona, pois o resto é só pancada que estão levando, um
erro atrás do outro e sempre encontrou culpados que não ajudam a
administrar. Alexandre fala que de certo é ele que está com a caneta na mão
contratando todo mundo inchando a folha de pagamento e não trazendo
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resultados. Se provarem que os ex-prefeitos roubaram será favorável ao
processo e investigação, mas agora ficam falando e caluniando sem provas.
O Vereador fala que na época do Gilsão falaram até de um boi que caiu na
piscina e atualmente nem boi está nadando, pois faz 15 meses de atual
Administração e a piscina não funciona e está um nojo. Alexandre fala que
fizerem muitas promessas para ganhar as eleições que agora trocam de
número de telefones para não serem incomodados e que os bairros estão
abandonados, estradas sem condições e que o Prefeito não deixou um bom
maquinário para a atual Administração, ironizando. Alexandre diz esperar
da presidente que ela tenha personalidade que continue com a Câmara
itinerante, pois é uma avaliação que vem do povo. O Vereador fala que esse
foi o maior retrocesso da história e que agora veio projeto para aumentar a
estrada em 18 metros e que não cuidam nem das estradas que tem. O
Vereador Luciano faz uso da palavra e cumprimenta os exPrefeitos
Zequinha e Gilsão e aos demais presentes e que gostaria de cumprimentar
os Vereadores pelo premio do Instituto Tiradentes. O Vereador fala da
viagem em Belo Horizonte em que conversou com o deputado Ulysses
Gomes regularizando documentações do Asilo na busca por recursos para
entidade. Luciano parabeniza a Vereadora Adriane pela Câmara itinerante.
O Vereador fala que o executivo não se mexeu muito desde as últimas, pois
as críticas que aconteceram nas reuniões se repetiram n última com novos
pontos que foram tocados como a questão da Assistência Social como as
formas como é feita a seleção para adquirir benefícios, pois o munícipe
ainda disse que pessoas são apontadas com o dedo para obter recursos e
pede que Vereadores da base investiguem. O Vereador fala que as estradas
foram assuntos recorrentes e que citaram o Sistema de Saúde do Município
e não mencionou nada sobre o caso e que dentre as denúncias foi a perca de
exame e consulta por atraso de viagem a São Paulo, pois faltou
planejamento o que é perca para o Município e para o munícipe que perdeu
seu tempo na estrada para voltar para casa sem exames. Luciano fala que
outra coisa que queria mencionar e que não sabe nem como ajudar é a
respeito do tratamento de alguns funcionários contratados no setor de obras
e que várias pessoas o procuraram para pedir orientação e que ele confessa
que não soube e que na Câmara itinerante aconteceu reclamação de má
condução de veículo, derrubar entulhos. O Vereador fala que é dificl
abordar pore nãqo conhecer os fatos, pois não comprrende a forma de
condução desses casos, pois você punir um funcionário seja de forma
escrita ou verbal é um constrangimento desnecessário e que se o servidor
tem contrato renovado a cada seis meses, com certeza já devem ter tido
problemas semelhantes com ele e porque então contrataram de novo e
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ainda humilham por causa de falhas e não o adverte e o corrige. Luciano
diz que ainda que teve o caso da exoneração do José, o caso dele, que foi
feita uma portaria mudando e ele recebeu a informação por telefone em um
sábado que seria transferido de setor, e que tem outro caso de um servidor
com problemas de saúde que está sendo contestado e que o que ele não
entende é o caso do capotamento de um ônibus do transporte escolar não se
fez nada, apenas transferiram de departamento e uma outra portaria
colocando outro funcionário no local foi feita e nem sabe se isso é verdade,
pois solicitou informações e não teve resposta ainda. Luciano ainda
compara cada caso dizendo que o peso das pessoas é diferente para a
Administração. O Vereador responde a ofensa que recebeu em sessões
passas e que foi lido o significado de oportunista e que já foi chamado de
cara de pau, vagabundo e agora oportunista e que ela foi lida por causa de
requerimento que solicitou pedindo informações sobre acidente envolvendo
carro público e que teve danos e vítimas e questiona qual é a função do
Vereador e que o requerimento foi aprovado por 8 votos e que então são
oito Vereadores oportunistas que na oportunidade alem de votar a favor
elogiaram dizendo que se ele não fizessem a base do governo faria.
Luciano diz que tem caráter. O Vereador Denil faz uso da tribuna e fala de
viajem a Belo Horizonte e que solicitaram alguns equipamentos que
conseguiram para o Asilo. O Vereador Denil fala sobre as estradas rurais e
que foi chamado pelo Sr. Juranda para ver estradas no Arranca Rabo e que
lá o Sr. Denis, morador do Bairro diz que não tem condições de chegar em
casa e que o povo do bairro está bravo e diz que foi eleitor do Curió e de
sua base, mas não adianta reclamar para eles e por isso chamou o Vereador
de oposição, pois não aguenta mais. Denil fala que o Sr. Patinho também
reclamou das condições das estradas rurais do Bairro Esmeril e pede
providencias para o chefe de estradas. O Vereador pede melhorias na forma
de tratar as pessoas que vão a Assistência Social e que o próprio morador
do Bairro na reunião itinerante falou que não tem jeito de mexer com ela
não. Denil diz que tem reclamações de funcionários da Saúde também.
Antônio carvalho fala que providências serão tomadas e que já passaram ao
Prefeito esses acontecimentos e que o povo não merece esse tipo de atitude.
Denil fala que se quiserem fazer a reunião itinerante na Casa do Denis ele
já disse que pode, mas que é para subir de trator, pois carro não passa. O
Vereador Antônio Carvalho fala que já irão arrumar as estradas lá. A
Vereadora Aline Borges faz uso da palavra, cumprimenta os Ex- Prefeitos
Zequinha e Gilsão e fala do sucesso da feira Livre e parabeniza a
Administração e que no segundo domingo consecutivo houve um sucesso
de publico, os feirantes trazendo bastante variedades e que tem problrmas
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que vão se ajustando. Aline diz que é preciso parabenizar muito mais a
população por ter aderido a feira e que o sucesso do Projeto dependerá da
boa qualidade dos produtos e de da população de prestigiar e comprar na
feira. Com relação ao Projeto das estradas, segundo a Vereadora teve muito
questionamento de quem fará a cerca e diz que esclarecerá bem a
população e que no artigo 14 do Projeto e que os proprietários serão
notificados com 15 dias de para retirada das cercas em caso de obras e que
se caso não retirarem a Prefeitura fará a retida e a colocação e que o
proprietário perderá o direito de uso da faixa de domínio e que não haverá
contas ao proprietário. Aline fala de Requerimento que votou contra na
semana passada e que escutou Vereador falando que agora estavam
fazendo vingança. A Vereadora fala que não é vingança e que votará de
acordo com que achar relevante, como fez no do acidente do ônibus. Sobre
a iluminação pública Aline agradece a população que se manifestou, pois
compartilhou uma postagem e 16 pessoas reivindicaram e que passou para
a Prefeitura e que apenas um local não foi atendido, pois o endereço do
poste não batia com o informado. A Vereadora fala que qualquer cidadão
que quiser passar para ela a necessidade nesta questão, poderá fazer isso
que ela encaminhará assim como fez, para o setor responsável. Aline
parabeniza o festival de Poesia que aconteceu no último sábado na praça. A
Vereadora fala que na semana passada o Prefeito teve que ir em Belo
Horizonte, pois foi notificado a não aprovação de uma prestação de contas
com relação a mata-burros e que quatro locais foram reprovados na
prestação de contas e o mesmo teve que ir, pois senão o Município sofreria
bloqueio. Aline diz que o Prefeito fez um acordo justificando os locais,
pois senão seria bloqueado esses recursos para Carvalhópolis e que
verificando, os mata-burros foram colocados na gestão passada e em quatro
pontos de reprovação, desviando a finalidade, até mesmo fora do
Município. O Vereador Daniel faz uso da tribuna e fala de reunião que
participou e que praticamente está acertado com a gardênia que fará o
transporte dos trabalhadores e que será feito por circular. O Vereador
parabeniza a feira livre e diz que foi um sucesso, agradecendo os feirantes e
população. Daniel diz que fará uma defesa ao setor de saúde e que levou s
informações relatadas e que a pessoa que fez com que o cidadão perdesse a
consulta será penalizado. O Vereador fala que o houve mais uma denuncia
em que as máquinas estavam trabalhando nos finais de semana e que isso
prejudica a população e não a Administração e que escutou essa
informação na Câmara. Antônio Carvalho diz que realmente isso prejudica
o povo, pois todos faziam isso antes, todos os gestores. O Vereador Josuel
faz uso da palavra e diz que tem juitas indagações e questões, mas
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primeiramente agradece o Deputado Fábio Ramalho e que todas as viagens
feitas a Belo Horizonte já tem um valor agregado de quase R$ 700 mil. O
Vereador fala que todos sabem que o transporte de pessoas em folias reis,
congado, romaria no ônibus escolar é um fato corriqueiro feito em todas as
gestões passadas e que disse sobre oportunismo, por se aproveitar de uma
situação, pois se os Vereadores que tem mais tempo de casa sabiam por que
não denunciaram antes para evitar o acontecido e diz que é aí que falham,
pois não denuncia quando é preciso, pois evitaria uma fatalidade. Josuel diz
que questionam o Prefeito e diz que ele não é o salvador da pátria não e que
tem apenas um ano de governo e que muitas coisas precisaram ser refeitas,
muitos erros sendo apurados, mas fez o vale feira que incentiva o servidor,
reajuste cima da perca inflacionária, porém é função da oposição criticar
mesmo. Luciano fala sobre vale transporte pra cidadãos que trabalham em
machado e que cada um vai defender seu lado, e que é desta forma que tem
sido muitas das vezes. Josuel fala que quanto requerimento votou contra e
continuará e que a justiça é para todos e enquanto for para alguns votará
contra e que não adianta fazer demagogia com ele que não o agradará.
Josuel fala que é lamentável a viagem que não deu certo, uma falha
humana que precisa ser corrigida e pede ao setor responsável que observe e
de uma atenção especial quanto a isso. O Vereador Antônio Carvalho faz
uso da palavra e diz que é uma satisfação poder responder ao Vereador
Alexandre na presença dos ex-prefeitos e uma honra tê-los na reunião.
Antônio Carvalho fala que já encontraram o município abandonado e que é
uma vergonha a situação das estradas e que já cobrou ano passado e cobra
agora. O Vereador fala que não gostava do Sr. José Irineu e continua não
gostando, mas o único que fez estradas foi ele e continua abandonada até
hoje e que o povo tem direito de ir i vir e não estão podendo. Antônio
Carvalho diz que a partir do dia 02 de abril as manutenções começarão,
pois só cuidam das estradas do Bairro Arranca rabo e macaco e que isso
aconteceu antes e acontece agora. Antônio carvalho fala que foi eleito para
defender o povo e que foi falado na tribuna que ele chamou ex-prefeito de
ladrão e bandido e que falou que o Vereador ganha eleição construindo
casas para pessoas ganhando material da Prefeitura. Antônio fala que
fazendo casa para uma pessoa certa vez pegou requisição de doação na
Prefeitura e foi até a Casa de matérias de Construção e que até hoje a
pessoa que precisava ser beneficiada não recebeu os material de
construção, e que a pessoa até já morreu e diz que denuncia sim , pois
passou por suas mãos. O Vereador cita licitação de mais 21 mil reais de
material de construção sendo que a Prefeitura já estava fechada para
recesso, mas consta como recebido e pergunta aonde está o material, para
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onde foi e que em sem vergonha quem sabe e não denuncia e que
denunciou esse caso que segue sendo investigado pela Policia Civil.
Antônio Carvalho fala de outro caso envolvendo recadastramento de IPTU
que não foi feito, mas que pagaram a empresa mais de 60 mil reais e que
também está na justiça e que o procurador do município denunciou, sendo
que se for comprovado o ex prefeito terá que pagar a quantia de R4 50 mil
reais. O Vereador ainda fala de denuncia que protocolou no Fórum e que já
foi achado hoje para prestar esclarecimento no Fórum a respeito de suspeita
de irregularidade na aquisição e uso de cimentos e arame farpado entre
2014 e 2015 e cita os valores que foram gastos e que o responsável pelo
setor de obras da época, Sr. Badu respondeu com obras não existentes, e
obras que foram feitas em 2016, acusando ainda o ordenador de despesas.
Antônio Carvalho fala que tem que ser denunciada essas coisas sim, ou ele
tem que aceitar. O Vereador fala que os maquinários estão novos sim, mas
nunca revisaram e que a Administração hoje tem nota zero em manutenção
de estradas. O Vereador fala do problema de irregularidade com mataburros e que o ex-prefeito vai ter que devolver dinheiro. Antônio carvalho
diz que um dia os acusados mostrarem o contrário, daí ele vê o que vai
fazer, mas até que se prove ao contrário, continuam bandidos. A Presidente
faz uso da palavra, cumprimenta os ex-prefeitos presentes. A Vereadora diz
que a tribuna em resposta ao Vereador Alexandre que já chamou tanto o
ex-prefeito José Irineu de vagamundo que até esquece que o lugar em que o
Vereador mora, quem doou foi o Prefeito José Irineu e isso sim que é
cuspir no prato que comeu. Adriane fala que falou de promessas de
campanha, mas usou o celular da Prefeitura para fazer campanha e que é
muito bom tacar pedra na vidraça dos outros. Sobre as estradas a Vereadora
diz que cobrou quando era oposição e cobra agora que é da base e que
realmente tem falado que as estradas estão sem condições, mas que a
diferença entre os grupos é que no passado ela cobrava o Prefeito da época
sendo ela de oposição e que agora cobra o Prefeito atual sendo ela da base
dele e que os Vereadores que agora são de oposição não faziam isso antes
na tribuna quando o Prefeito era da base deles. Adriane fala que o Prefeito
não está dormindo diante da situação, trabalha para melhorar e fala que o
papel do Vereador Alexandre é dar risada enquanto os colegas usam a
tribuna. Adriane agradece as pessoas pela participação da Câmara
itinerante e os moradores que cederam local e que é esse o papel do
Legislativo, escutar o povo e cobrar por melhorias. A Vereadora parabeniza
a Administração pela feira livre que virou um ponto de encontro, alem de
valorizar a agricultura familiar e os servidores. Adriane fala que quem
quiser mais barracas precisam procurar a Assistência Social para fazer
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cadastro, pois o Prefeito pretende mandar fazer mais barracas para todos
serem beneficiados. Adriane parabeniza o Prefeito pelo Projeto de abertura
de estradas e que o Projeto de lei foi muito bem aceito pelos moradores do
Moquem. A Vereadora ainda fala que teve Vereador que ficou falando dos
18 metros, mas que é apenas uma previsão, caso precise fazer um trevo, um
entroncamento. Aline comenta de fala do Vereador Denil sobre morador
que havia reclamado das estradas para ele e que não adiantava reclamar
com outros. Aline responde que hoje esteve com a filha do morador e que
em seguida passou a demanda para o setor responsável e que a máquina foi
para lá e está dentro do terreno dele, para arrumar as estradas e diz que não
se pode cada um defender as coisas como convém e que falar é fácil, mas ir
até a Prefeitura cobrar e fazer, não vão. Adriane fala que o Vereador
também disse no Bairro do Moquem, pós reunião que os Vereadores da
base votaram contra o Projeto das estradas. A Presidente conclui sua fala
parabenizando a Secretária de educação, Márcia, a Diretora Mariângela e
todos os professores e alunos responsáveis pelo festival de poesia que
aconteceu no ultimo sábado. Não tendo mais nada a sessão é encerrada
sendo a próxima marcada para o dia 02 de abril de 2018.
Carvalhópolis, 26 de março de 2018.
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