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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 21 de março de 2016 e contou com a presença de todos
os Vereadores. O Presidente declara aberta a sessão. O secretário da mesa
faz  leitura  da  ata  da  sessão  anterior  que  é  aprovada  com ressalva  do
Vereador Alexandre Rabelo de Carvalho fala de valores de R$ 800 Mil
reais  de  gastos  em um ano  do Deputado  Eduardo  Cunha  e  não  como
descrito em ata. O Secretário faz leitura de Indicação 12/2016 de autoria
do  Vereador  Antônio  Carvalho  que  indica  providências  na  guarda  e
conservação  de  veículos  da  Administração  Municipal.  Em  seguida  o
Secretário  faz  leitura  de  Indicação  13/2016  de  sua  autoria  que  indica
necessidade  de  providência  quanto  a  veículo  da  Administração
abandonado.  O  Secretário  faz  em  seguida  leitura  de  comunicado  dos
Vereadores  Adriane  Rodrigues  e  Pedro  Gonçalves  Filho  e  Cristóvão
Rodrigues sobre desfiliação do partido PSD e a  filiação no Partido do
Movimento  Democrático  Brasileiro-  PMDB.  O  Secretário  também  faz
leitura de comunicado do Vereador Paulo Eduardo de lima que comunica
sua  desfiliação  do  Partido  dos  Trabalhadores  –  PT e  sua   Filiação  ao
Partido  Republicano  Brasileiro  –PRB.  O  Secretário  faz  leitura  de
comunicado do Vereador Antônio Carvalho que comunica sua desfiliação
do  Partido  Pátria  Livre  e  sua  Filiação  no  Partido  do  Movimento
Democrático  Brasileiro  –  PMDB.  O  Secretário  faz  leitura  de
Requerimento dos Vereadores Paulo Eduardo de Lima e Pedro Gonçalves
Filho  que  encaminham  Modelo  de  Projeto  que  reduz  o  subsídio  dos
vereadores para um salário mínimo. O Vereador Paulo Eduardo fala que
esqueceu de uma palavra na justificativa que consta no Projeto, mas que o
Decreto prevê que o novo valor vigore já em abril. O Presidente diz que
fará junto a mesa analise sobre o Projeto. O Presidente coloca o Porjeto
003/2016 em votação. O Vereador Alexandre explica porque a mudança de
escritura e que o Registro que existe a ETE hoje é uma matricula e onde
está  o  barracão  é  outra  escritura.  Alexandre  fala  que  a  família  pediu
urgência na votação do Projeto. O Vereador Cristóvão fala que conversou
com a família e que está ciente sobre o mesmo e que é só uma alteração de
matrícula que o Projeto de Lei só foi retirado, pois não veio acompanhado
da Lei que seria modificada. O Vereador Denil fala que é favorável e que o
Sr. Chiquinho também conversou com ele. O Vereador Alfrânio fala que é
favorável e que conversou com o Sr. Chiquinho também. Paulo Eduardo
fala que é favorável ao Projeto  O Presidente fala sobre Projeto 03/2016 de
autoria  do  Poder  executivo  e  o  Secretário  faz  leitura  dos  pareceres
pertinentes  e  o  Projeto  é  colocado  em  única  votação  e  aprovado  por
unanimidade. O Secretário faz leiturado relatório dos cursos feitos pelos
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Vereadores  Paulo  Eduardo,  Denil  dos  Reis  Codignole,  Emílio  Alfrânio
Pereira e Alexandre Rabelo de Carvalho em Belo Horizonte nos dias 10 e
11 de março de 2016. Cristóvão fala que ficou acordado que os Vereadores
usariam a tribuna para falar sobre o curso. O  Vereador Emílio Alfrânio faz
apresentação do que aprendeu no curso. O Vereador Alexandre faz uso da
palavra e também faz seu relato sobre o curso que fez em Belo Horizonte.
O Vereador aproveita para convidar as pessoas para evento “Um dia de
pesca” que acontece no Parque Dona Jandira no dia 26 de março de 2016.
Alexandre  fala  dos  requisitos  para  participação.   O  Vereador  Paulo
Eduardo fala de sua Saída do PT para PRB. O Vereador fala do subsídio
dos vereadores e fala que foi contra os 10% e a favor dos 11,28%. Paulo
Eduardo  pediu  que  a  contadora  fizesse  uma  estimativa  do  impacto
orçamentário caso o Projeto que apresentou hoje sobre a redução e que em
11 meses terá uma economia muito grande. O Vereador fala sobre o curso
e campanhas na internet e o que mudou nas eleições 2016. O Vereador
Denil faz uso da palavra e fala da visita que fez em Belo Horizonte no
gabinete do Primeiro Secretário Ulysses Gomes juntamente com o Diretor
da Escola Estadual João de Paula Caproni para buscar recursos para escola
e que será  disponibilizada  verba para a reforma da quadra poliesportiva.
Sobre o curso feito em Belo Horizonte o Vereador fala do conhecimento
adquirido. O Vereador Cristóvão faz uso da palavra e disse que realmente
acha que o curso foi bem aproveitado, pois escutou todos falando muito a
respeito. O vereador fala que em Pouso Alegre terá um curso voltado às
eleições e gratuito e se alguém que tem partido quiser ir que poderá estar
fazendo o curso  e  poderá  solicitar  a  secretária  da Câmara  que  faça  as
inscrições. Cristóvão fala que quem mais aproveitou foi o Vereador Denil,
pois  em  as  todas  eleições  causa  problemas  como  jogar  faixa  em  rio
queimar e arrancar cartazes de outros candidatos e que graças a Deus que
ele fez o curso e aprendeu e que sendo assim nessas eleições o Vereador
acredita que o Vereador Denil não vai causar problemas. Vereador fala que
enviou requerimento a rádio comunitária solicitando direito de respostas
sobre fala do Prefeito que citava a Câmara e vereadores e que os mesmo
barravam projetos sociais  de interesse  da população e  que  o progresso
parava no Poder Legislativo e que isso foi  de maldade e mentira,  pois
maioria dos projetos passa por unanimidade. Cristóvão fala que reuniões
da Câmara já foram barradas e que agora o requerimento resposta diz que
não  há  direitos  de  respostas,  pois  a  fala  do  Prefeito  não  ofendeu
pessoalmente alguém. O Vereador ainda fala que na verdade não querem
dar direito de fala para os vereadores falarem e diz que eles temem os
Vereadores. Cristóvão diz que pediu gravações da fala do Prefeito e que
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foi  negada  também  e  que  por  motivos  técnicos  não  foi  gravada  a
programação.  Cristóvão  diz  que  quis  manifestar  nesse  momento  sua
indignação  com a  diretoria  da  rádio,  pois  quem manda  lá  não  é  essa
diretoria, mas sim o Prefeito. O  Vereador Antônio Carvalho faz uso da
palavra  e  fala  sobre  sua  indicação  e  pede  para  que  se  proteja  com
cobertura  o  maquinário  da  Prefeitura  que  se  encontra  a  céu  aberto.  O
Vereador fala que tem um caminhão coberto de mato. O Vereador fala que
na rádio  o Prefeito disse barbaridades dos Vereadores da oposição e que
sendo  assim,  a  oposição  tem  nome  e  o  Prefeito  ainda  quis  no
Requerimento  resposta   negar  que  falou  dos  Vereadores  e  age  com
cinismo.  Antônio fala que não poderiam ser barrados de falar na rádio, se
tratando de um meio de comunicação comunitário. O Vereador ainda fala
que muito se faz na Câmara e poderia ser divulgado na rádio, mas não é
autorizado. Antônio carvalho fala que as pessoas procuram primeiramente
é o Vereador por estar mais perto da população e por isso faz indicação,
requerimento,  pois  na  verdade  é  uma  demanda  da  população  e  que  o
Prefeito precisa escutar e não escuta, não sai do gabinete para ver o que
acontece e que isso os Vereadores fazem e mandam a demanda para ele e
nada é feito e que o município se encontra abandonado em todas as áreas.
O Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 28 de março
de 2016.  Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos
vai assinada para a configuração dos fatos.

Carvalhópolis, 21 de março de 2016.

Antônio Carvalho                  Adriane Rodrigues de Carvalho
Presidente                                              Vice-Presidente

Cristóvão Rodrigues de Carvalho
Secretário

Alexandre Rabelo de Carvalho                   Pedro Gonçalves Filho
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                Vereador                                                       Vereador

Denil dos Reis Codignole                    Emílio Alfrânio Pereira
Vereador                                                     Vereador

Paulo Eduardo de Lima                      Sirley Messias Alves de Carvalho
Vereador                                                        Vereadora
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