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Ata da décima 22ª ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal de
Carvalhópolis que aconteceu no dia 27 de agosto às 19 horas e contou com
a presença de todos. Josuel faz leitura da Ata da 21ª Sessão Ordinária que é
aprova com ressalvas do Vereador Antônio Carvalho que disse que o
Bairro do Sr. Waldecir é Pantano e não caeté. Adriane apresenta Projeto de
Lei 35/2018 de autoria do Poder executivo Municipal. Adriane também
apresenta o Projeto de Lei 39/2018 e 40/2018 de autoria também do Poder
executivo Municipal. Josuel faz a leitura das mensagens dos referidos
Projetos. Adriane fala que na ordem do dia será discutido o Projeto de lei
de sua autoria e explica que ele vem para tornmar a Caixa escolar Pedro
Nolasco de utilidade pública e que serve para enter os alunos e comunidade
escolar e ela é privada e que com a aprovação desse Projeto a Caixa escolar
ficará com isenção de registros de atas e documentos em cartório e que
estima que se gasta R4 3 mil reais só de documentação e que tornando a
caixa escolar de utilidade pública esse gasto será economizado revertendo
benefícios aos alunos e a comunidade. O Vereador Denil parabeniza
Adriane pelo Projeto e afirma que tudo que se faz pela escola é valido. A
Vereadora Aline fala que o Projeto é muito bem explicado e que vai trazer
grande benefício para a comunidade escolar e que pode contar com seu
apoio. O Vereador Daniel também fala que podem contar com ele na
votação do Projeto. O Vereador Josuel também fala que apóia o projeto de
grande importância. Andreia parabeniza o Projeto e que é favorável a ele.
Adriane encerra a ordem do dia e inicia a inscrição para uso da tribuna. A
Vereadora Andreia faz uso da tribuna e fala que foi procurada em sua casa
a respeito dos ônibus da Escola Agrícola que estão chegando atrasados na
escola, pois precisa chegar na escola as 7 horas e saem da cidade as 7:30
horas. Andreia pede ao encarregado de transporte rever essas coisas, pois
um ônibus escolar estragou na estrada com alunos indo para EPTV e que
não sabe se conseguiram chegar. A Vereadora fala sobre pessoa que levou
todos os documentos a Assistência Social para conseguir os passes do
transporte, mas foi avisada que só receberia a partir do dia 30 de agosto.
Andreia pede que revejam isso para a pessoa não perder a semana. O
Vereador Luciano faz uso da tribuna e fala sobre a reunião itinerante e
ressalta a importância do Projeto, pois é o retorno do Vereador as casas dos
eleitores e era uma coisa que não acontecia antes. Luciano faz um apelo
para a população que participe mais e que a reunião no Bairro esmeril foi a
segunda tentativa e que o Projeto só recebe elogio da população. O
Vereador ressalta que nesta reunião foi apontada a falta das visitas do EFS,
medicamentos e materiais odontológicos e também falta de transporte dos
congadeiros do setor da Cultura. Luciano agradece os elogios que recebeu
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quando foi motorista saúde e que fez seu exoneramento há um ano e
agradece o reconhecimento. O Vereador Denil faz uso da palavra e
pergunta a Vereadora Aline sobre o carro preso e diz que o carro da
Prefeitura ficou preso por falta de pagamento e que lembra ao encarregado
de transporte tem que verificar isso. O Vereador fala do ônibus que foi a
caminho de Varginha e que é uma vergonha, pois não sabe o que
aconteceu, mas falta fiscalização pelo chefe de transporte que tem que
olhar o estado dos veículos e que chefe de transporte tem que olhar os
veículos na hora que sai e retornam ao pátio. Denil fala que o Vereador
sofre reclamações, pois é o Vereador que está em contato direto com a
população e escuta críticas são cobrados por coisas que não estão na mão
dele e que torce que sai um Prefeito do Legislativo e que está no segundo
mandato e que com tempo vai aprendendo a trabalhar com o povo. O
vereador fala que a educação é boa, mas o que adianta, pois na hora de
mostrar o resultado para fora, os alunos não conseguem chegar. O vereador
fala que já cansou de falar sobre a iluminação pública e fala sobre van que
está sendo comprada e que o Bilac mandou ofício para ele e que em seu
gabinete ele falou que iria mandar emendas para cidade e o nome dele está
aí nos ofícios e cita seu trabalho também para escola, emenda de R$ 100
mil reais e torce pelo ônibus da Vereadora Adriane chegar. A Vereadora
Aline faz uso da tribuna e fala que o Vereador Denil abriu suas
correspondências e deixa claro que todos os Vereadores receberam as
mesmas correspondências com as informações de emenda e que o
Deputado Bilac Pinto é uma pessoa de extrema amizade com o Prefeito e
fala das benesses que o deputado já traz a Carvalhópolis e que todos
receberam as informações por parte do deputado por é muito cordial e o
agradece. Aline fala sobre o loteamento do parque do rodeio e que a topo
terra já terminou de fazer as medições de terreno e tiveram que refazer toda
medição de forma oficial e que agora todos contemplados já podem fechar
seus terrenos que estão todos mapeados e as obras de esgoto e água já estão
bem adiantadas. Aline fala que no dia 10 de setembro vence a Lei do Refis
e quem puder realizar tem até o prazo e dá a notícia que este ano tem
recordes no recolhimento de impostos e isso demonstra a confiança do
povo na gestão atual, impostos que servirão para melhoria da Saúde e
educação. A Vereadora fala sobre o setor de cultura e que o setor teve uma
nota maior em seu ICMS e que em 2016 o município perdeu pontos e
voltou a subir em 2017 com reflexos das atividades realizadas e que a
Cultura receberá fundos de R$ 200 mil reais que poderem servir para obras
na área na cidade. Aline fala que uma empresa tem dado assessoria ao setor
e que tem levantado várias coisas que podem ser feitas com o valor para a
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cidade em aspectos culturais. Alexandre faz uso da palavra e pede a
Secretária de obras que pede para passar as máquinas lá na rua e que entre
com a máquina e arranque tudo para ele, pois toda vez a maquina destrói
um pouco agora quer que termine de retirá-las. Alexandre diz que recebeu
o vídeo do ônibus assim como os demais. O Vereador fala que Luciano faz
falta no setor da Saúde como motorista e pode para que ele não fique
constrangido em puxar sardinha para si. Alexandre fala que os maquinários
estão acabando e que falta competência nos setores e pergunta se culparam
o ele ou o Gilsão de novo. O Vereador fala que é preciso falar a verdade
para a população e não mascará-las. O Vereador fala que educação
funciona bem, pois tem servidores de longo tempo no setor. O vereador
fala que Aline se esqueceu de falar do asfalto e que tem dois engenheiros
na Prefeitura e pagam outros para marcar lote, dinheiro que poderia ser
revertido em outra área. Alexandre fala que sem pavimentação não há
como os contemplados solicitar financiamentos na Caixa. Alexandre fala
que alegaram na internet e na rua que ele humilha vereadores e responde
que não humilha, mas responde a eles suas falas e que eles precisam pensar
no que falam. Alexandre diz que humilhação é ir ao dentista e não ter
material, ir ao posto de saúde e não ter material e que essa é a maior
humilhação para a população de Carvalhópolis. Alexandre fala que
prometeram redução de IPTU e não houve e que beleza que o povo está
pagando, mas infelizmente papel aceita tudo e o leitor não é bobo e sabe
separar as coisas. Alexandre diz que consultas dão para companheiro e
adversário que se virem e ainda falam que a culpa é de Vereador que
proibiu. O Vereador fala que tacho e panela já eram e que é preciso
governar para o povo e que está prefeito e não é prefeito, é um cargo
passageiro. Denil fala que no meio de nós só tem o Vereador Antônio
Carvalho e que ele foi o único que votou contra a cobrança de iluminação
pública e o parabeniza por isso. O Vereador Josuel faz uso da tribuna e
responde a Alexandre que estão em um estado democrático e que criticas e
elogios são direitos e pede mais respeito quanto ao eleitor. Josuel fala que
Alexandre nestes dois anos de legislatura não traz benefício algum e
sempre são negativas e usa de sarcasmo que trazem prejuízo a sociedade,
usando eloqüência de falas, mas em ações deixa a desejar. O vereador
pergunta se no passado o Vereador cobrava também ou mudou a gestão
mudou a postura também. Josuel questiona os feriados e que já existia e
que o Vereador tira recesso no inicio e no meio do ano e fica 90 dias atoa
ainda questiona um feriado do servidor. Josuel fala que o Vereador
Alexandre questiona salários, mas ganha R$ 2 mil reais para ficar uma hora
durante a reunião toda semana e que é injusto vir a tribuna falar de salários
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e feriados. Josuel fala que todo Executivo tem que apresentar um plano de
governo como os ex- prefeitos fazem assim como não vão executar tudo
que está ali, e isso é bem óbvio. Josuel fala que o setor de engenharia é
atarefada e a Topoterra sempre fez as medições desde a época do Gilsão.
Alexandre fala que o Cuncha tinha um projeto de esportes em 2013 e os
únicos Vereadores que não assinaram foram Denil e Alexandre. Josuel fala
que nesta gestão o Vereador Denil fala, mas antigamente na gestão do
Prefeito quando era base não questionava e nem cobrava nada e pergunta se
ele era puxa saco. O Vereador fala que Denil é bipolar e leu emendas do
Deputado Bilac Pinto para saúde e o Vereador busca emenda para Saúde
sendo que foi contra processo seletivo que beneficiava o setor. Aline fala
da redução de IPTU e que o estudo já foi feito pela atual gestão, mas não
pode ser feito, porque a Administração anterior pagou um serviço de
recadastramento de IPTU e não foi realizado CE o Ministério Público já
está investigando o que aconteceu para que a empresa entregue este
trabalho. O Vereador Antônio Carvalho faz uso da tribuna e fala que é
preciso falar coisas quer podem até ofender, mas na semana passada falou
sobre as bueiras e que esteve em Machado no Ferro Velho para comprar as
ferragens porque ele mesmo faria as bueiras e que ficou em R$ 46 reais
material para fazer as bueiras e então acha um absurdo falar que é preciso
fazer um projeto por cada bueira. O Vereador fala que hoje iniciou as obras
das bueiras segundo o Sr. Mirtinho e parabeniza o servidor e que o mesmo
disse que o Vereador não precisa mais fazer por conta e que é um absurdo
um Vereador falar que precisa de projeto para arrumar bueiras da cidade.
Antônio Carvalho fala que teve uma última reunião com o Prefeito no dia
12 de junho e esclarece a população e diz que não está de lado nenhum e
sim do lado do povo e que tudo que falava na tribuna, falava no gabinete,
porém o Prefeito ignorava as falas e pedidos e que por isso resolver os
problemas na tribuna. O Vereador fala que depois que usou a tribuna deu
resultados, pois já arrumou as estradas, arrumou o muro da rua caída,
arrumou as chegadas nas estradas. O Vereador fala que o Prefeito chegou a
falar para as pessoas na última sexta-feira que ele, Antônio Carvalho está
tentando derrubar o Prefeito para ser candidato na próxima. Antônio
Carvalho fala que jamais, pois foi eleito e será companheiro dele até o
último minuto, porém para as coisas certas. Antõnio Carvalho diz que ficou
constrangido com fala do Prefeito que falou que ele está sendo orientado
para ter essa postura e fala uqe em 20 anos de casa e que nunca precisou ser
orientado, pois tem o querto ano de ensino, mas sabe ler e escrever e fala
que o Prefeito precisa aprender a trabalhar para ele, Vreador não precisar
usar a tribuna. O Vereador fala que na gestão passada lutou até o que pode,
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porém viu que não dava, partiu para outro grupo e que se enganou com o
atual Prefeito que não sabe trabalhar, não sabe administrar. Antônio
Carvalho fala que ele é uma pessoa honesta, mas se enganou como Prefeito
e certamente todos seus leitores. A Presidente faz uso da tribuna. A
Vereadora fala que a Sessão Itinerante do último domingo foi muito
gratificante e que é muito importante a participação dos munícipes e que
não é politicagem, para falar mal de Prefeito ou Vereador, mas é de sua
autoria, pois sentiu que o Legislativo tinha que ficar mais próximo da
população e que nunca desistirá deste projeto, mesmo tendo três ou menos
moradores. Adriane fala que na itinerante já houve elogios das estradas, e
foi falado sobre falta de medicamento no posto de saúde, além de coletas
de lixo. Adriane disse que foi passado pela Prefeitura que desde 2017 não
tem repasses para Saúde e que tem feito com recursos próprios. Adriane
fala que realmente tem reclamação de atraso nos ônibus. Adriane fala que o
Denil fala agora, mas quando era da situação não falava e que ela cobra
sendo situação ou oposição e tem que trazer o pedido da população para
tentar resolver junto ao Poder Executivo. Adriane responde a Josuel que
não teve recesso não, pois em janeiro e fevereiro foi correr atrás das
transmissões que hoje beneficiam a população que pode assistir em casa e
que trabalhou para realizar a Câmara itinerante, para garantir descontos e
bolsas para jovens nas universidades. Adriane fala que ainda fez e faz
visitas a população e que não deu sossego para a Duda e para o Mirtinho
solicitando demandas do povo e que ela é uma Vereadora do ano todo e
mandato todo e que não vai só na segunda feira durante sessão. Adriane
fala que tem convicção que trabalha para a população de Carvalhópolis e
não sabe o que vai ser do futuro e que falam que ela está fazendo isso
porque quer ser Prefeita e fala que na verdade está fazendo a função de
vereadora para o qual foi eleita. Adriane agradece o deputado Ivair
Nogueira e o Deputado Adelmo leão que beneficiaram Carvalhópolis com
verbas também. Adriane fala sobre insalubridade e que ela esqueceu de
mencionar que a mais de 6 anos não recebem insalubridade e que não falou
que sempre cobrou isso e continuará cobrando. Aline fala que pediu para
fazer um levantamento de todo pessoal que recebe isalubridade e quais não
recebe e parece que teve um estudo na gestão passada para saber qual cargo
necessitava do benefício. Adriane fala que está havendo crueldade nas ruas
da cidade, pois estão envenenando cães de rua e repudia essas ações. Não
tendo mais nada a declarar a Presidente encerra a Sessão marcando a
próxima para o dia 03 de setembro de 2018. Eu, Sandro Silva dos Santos
lavro a presente Ata que por todos vai assinada para a configuração dos
fatos.
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Carvalhópolis, 27 de Agosto de 2018.
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