CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da terceira sessão ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal de
Carvalhópolis que aconteceu no dia 26 de fevereiro às 19 horas e contou
com a presença de todos os Vereadores. A Presidente Adriane Rodrigues
declara aberta a sessão. O Secretário da Mesa, Josuel Santos Sales faz
leitura das duas Atas das sessões das primeiras sessões de fevereiro que são
aprovadas por unanimidade. O Secretário faz leitura de Moção de Pesar de
autoria do Vereador Luciano Teodoro de Souza em respeito ao falecimento
da professora Hélida Flávia Carvalho Oliveira. Adriane fala que realmente
uma grande perca e que a professora estará sempre em nossos corações.
Adriane apresenta 3 novos Projetos de autoria do Poder Executivo
Municipal, sendo o Projeto de Lei 20/2018, 21/2019 e o 22/2019 que serão
lidos e discutidos na próxima sessão. Josuel faz leituras dos pareceres
pertinentes ao Projeto de Lei 03/2018 que abre créditos no Orçamento
Vigente. O Projeto é colocado em única votação e aprovado por
unanimidade. Josuel faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de lei
04/2018 que em seguida é colocado em única votação e é aprovado por
unanimidade. O Vereador Josuel faz leitura dos pareceres pertinentes ao
Projeto de Lei 05/2018 que abre créditos especiais no Orçamento Vigente e
o Projeto de Lei 06/2018 que Altera o PPA- quadriênio 2018-2021. Os dois
Projetos são colocados em única votação e aprovados por unanimidade. . O
Vereador Josuel faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de Lei
07/2018 que abre créditos especiais no Orçamento Vigente e o Projeto de
Lei 08/2018 que Altera o PPA- quadriênio 2018-2021. Os dois Projetos são
colocados em única votação e aprovados por unanimidade. Adriane fala do
Projeto de Lei 12/2018. A Vereadora Aline Borges fala que é sobre a
regulamentação dos professores de apoio e que extingue dois cargos da
educação básica e cria dois cargos de educação especial para adequar a lei
federal e que entrou em contato com a Secretária de Educação para ver a
quantidade de alunos especiais e que o número é expressivo o que indica a
real necessidade desses cargos. O Vereador Luciano fala que uma
regulamentação federal, pois hoje não tem mais a separação de crianças
especiais e que se indica a inclusão e que a remuneração é a mesa do cargo
que está sendo extinto e que isso talvez seja um pouco injusto, pois o
professor de aluno especial precisa de mais capacitação. Luciano fala da
força da educação do Município e que a criação dos cargos trará economia
ao município que não precisará ter custo com transportes para outros
municípios. Antônio Carvalho fala que é um projeto importante, pois não
precisarão mais, deslocar os alunos especiais para outras cidades.
Alexandre fala que a regulamentação vem agora, mas escola já tinha esse
acompanhamento para as crianças especiais há muito tempo e que tem
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várias professoras que ficam por conta apenas de um aluno especial e cita o
exemplo da professora Rosangela. Alexandre fala que fez um
questionamento sobre a APAE e a Vereadora Aline ficou de ver se tem o
convênio. Aline diz que não tem e que se foi cancelado ela não sabe e que
três alunos continuam indo para Alfenas e serão introduzidos no ensino do
Município. Luciano explica que não tem convenio com APAE, pois era
parceria Estado/Município, mas existia uma briga entre o estado que a
APAE de Alfenas ficou por responsabilidade do APAE e pediu ajuda aos
Municípios que tinham crianças especiais estudando lá que cedessem um
servidor para acompanhar as crianças e a Patrícia é quem fazia isso e agora
esse deslocamento de servidor será evitado com a nova lei. Alexandre fala
que a criança também sofre com esse deslocamento e diz que quando
ninguém fala mal a educação é porque está indo bem e parabeniza o setor, e
ressalta também que o salário realmente está baixo. O Vereador Denil fala
que é a favor do Projeto e que as crianças sofrem muito com o
deslocamento e que isso será evitado. O Vereador fala que as coisas serão
facilitadas para os familiares e alunos. A Vereadora Andreia fala que é
favorável ao Projeto e que o deslocamento será evitado e os professores
estão de parabéns. O Vereador Josuel diz fazer valer das palavras de todos
colegas e que os alunos estarão juntos em sua própria comunidade e se
desenvolverão melhor. A Presidente fala que sem dúvida temos o melhor
ensino, parabeniza os educadores das redes municipais e estaduais e que a
intenção é trazer todas as crianças especiais para serem atendidas na
cidade. Josuel faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de Lei
12/2018. O Projeto é colocado em única votação e aprovado por
unanimidade. O Secretário faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto
de Lei 14/2018 e o projeto de Lei 15/2018 para compra de rolo
compactador. O Vereador Antônio carvalho fala que essa aquisição será de
fundamental importância para manutenção das estradas rurais e que ano
passado alugaram uma maquina dessa e ficou muito caro o aluguel e que
agora a Administração terá uma máquina própria e que as estradas serão
mantidas com boa qualidade. Adriane fala que o problema das estradas é
antigo e esse rolo compactador fará a diferença na manutenção das vias
rurais. Josuel faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de Lei que
em seguida é colocado em única votação e aprovado por unanimidade.
Adriane fala sobre o Projeto 16/2018 sobre doação de material de
construção para produtores rurais e pergunta se alguém tem alguma dúvida.
Alexandre pergunta por que estão tirando R$ 5 mil de subvenção do Silo.
Alexandre fala que foi festeiro ano passado e que sabe o quanto o dinheiro
é necessário para manutenção e que poderia ser retirado de outras fichas.
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Adriane fala que a verba para o Silo é de R$ 40 mil e agora será de R$ 35
mil, fizeram economia de cestas básicas. Alexandre fala que esses cinco
mil reais farão falta, pois o lar vive de doações e aposentadorias em nem
todos são aposentados. Antônio carvalho fala que o valor repassado para o
Asilo está sendo repassado e não está sendo só no gogó não e que hoje tem
que parabenizar a Administração do Asilo que organizou os documentos e
administra honestamente a entidade. Adriane fala que o repasse agora é de
R$ 35 mil e antes na gestão anterior era de R$ 30 mil e que houve aumento.
Adriane fala que o Projeto não será retirado. Alexandre fala que houve um
equívoco e que em hora nenhuma fala da Administração. Adriane fala que
o Vereador já comentou os três minutos dele e que não pode mais falar.
Alexandre diz que ele tem direito a tréplica. Adriane diz que não neste
caso. Alexandre diz que usará a tribuna. Andreia fala que seria bom não
retirar esses R$ 5 mil do Asilo. Josuel diz que é preciso ter o bom senso,
pois os R$ 5 mil serão de serventia Zona rural e as duas áreas serão
beneficiadas. O Vereador Luciano fala que defenderá o Vereador
Alexandre que apenas solicitou a permanência dos R$ 40 mil e que em
nenhum momento questionou a Administração e que salvo engana ele
acredita que o valor é de R$ 35 mil reais e que não sabe qual foi à forma de
planejamento e que se não for possível manter, infelizmente por mais que
seja pequeno o valor retirado, fará falta a instituição. Luciano solicita a
Vereadora Líder de governo que possa conseguir um servidor para ajudar a
manter as atividades da instituição. Adriane diz que já conversou sobre isso
e o que foi passado foi o valor de R$ 40 mil reais e que conversou a pedido
do Afrânio, atual Presidente e aguarda sua resposta. Daniel fala da
importância do Projeto e que vem como incentivo de assegurar mais as
pessoas na Zona Rural. Josuel faz leitura dos pareceres pertinentes ao
Projeto de Lei 17/2018 que é colocado em única votação e aprovado por
todos. Adriane fala do Projeto de Lei 18/2018 e pergunta se alguém quer
comentar. Alexandre fala que é um Projeto de “chacreamento” das terras
do ex-Prefeito Gilson e que no Bairro do Dourado parecia utopia, mas pode
verificar que deu certo e que agora Carvalhópolis está expandindo, pois
melhora arrecadação, sem contar que o custeio do loteamento é particular.
Denil diz que é um Projeto muito bom, pois dará oportunidade das pessoas
terem criações como galinha, boi e porco na Zona Rural e que é muito
importante. Andreia parabeniza ao ex- prefeito Gilson e que espera que de
tudo certo. Aline fala que é um Projeto que contribui as arrecadações,
aumenta o perímetro urbano e o número de lotes para pessoas que querem
comprar. A Vereadora fala que é favorável ao Projeto. Luciano levanta o
ponto sobre a arrecadação de IPTU e renda através do desenvolvimento da
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cidade. Daniel fala que é muito importante para o desenvolvimento da
cidade e ficará muito bom por ser próxima a cidade. Antônio Carvalho fala
que poderão ser mais de 50 chácaras de 1000 metros e que a cidade cresce,
os bairros crescem e a arrecadação consequentemente. Josuel parabeniza o
ex-prefeito pela iniciativa e que isso fomentará a economia do município.
Adriane diz que isso é desenvolvimento, crescimento e que ajudará no
aumento emprego e da renda. Josuel faz leitura dos pareceres pertinentes ao
Projeto de Lei que é colocado em única votação e aprovado por
unanimidade. A Presidente agrade a todos os Vereadores que votaram em
todos os projetos de forma favorável e unânime. Adriane anuncia a
inscrição para o uso da tribuna. A Vereadora Andreia faz uso da tribuna e
presta condolência aos familiares da professora Hélida. Andreia fala que
houve comentário no facebook sobre a Câmara Itinerante e diz que não foi
de manhã por não poder estar presente, mas a tarde esteve no Bairro São
João. A Vereadora agradece então o senhor Orlando Fernandes por receber
a Câmara lá e que foi uma reunião muito proveitosa e que os assuntos mais
comentados foi estradas rurais, segurança e marcação de consulta no Posto
de Saúde e que até deu idéia para Presidente comunicar o setor para não
agendar mais e sim arcar na hora para agilizar o serviço. Aline pergunta se
a Vereadora Aline tem alguma resposta. Aline diz que não. O Vereador
Denil faz uso da palavra e presta condolências a família da Hélida. O
Vereador agradece os moradores da Zona Rural que receberam a Câmara
itinerante, parabeniza a Presidente pela iniciativa e que comparecerá em
todas. Denil agradece o deputado Ulysses Gomes pela emenda de R$ 100
mil para Escola estadual que fará a reforma da quadra e que agora esperam
o engenheiro para dar início ao Projeto. O Vereador parabeniza o Fábio,
Diretor e o corpo de docentes da escola. Denil pergunta para Vereadora
Aline sobre o Bairro Jardim Laura de um Projeto que foi votado para
colocação de postes de luz no bairro e pergunta o que está acontecendo que
não houve a instalação. O Vereador fala sobre o servidor Carlos Rodrigues
que foi apontado por moradores da Zona rural na Câmara itinerante por
maltratar os alunos e que o dinheiro que ele recebe quem paga é o povo e o
povo merece ser bem tratado. Denil fala que ele precisa ter mais
inteligência para trabalhar com o povo. Alexandre fala que tem pessoas que
não revidam o que ele fala e que tem pena da pobreza de espírito do
servidor. Alexandre faz uso da tribuna e presta condolência a família da
professora Hélida. O Vereador se justifica pela ausência nas reuniões
itinerantes e diz que tinha afazeres, pois vive do campo e não pode
cancelar. Alexandre diz que queria cobrar da Vereadora Aline que é líder
de governo sobre requerimentos que fez no final do ano e não obteve
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respostas. Alexandre fala de requerimento no final do ano sobre
capacitações de curso dos servidores e tem pessoas que querem fazer
treinamento e não estão sendo oportunizadas. Alexandre diz que se não vier
fará de novo através de outro procedimento. O Vereador fala sobre
aquisição de máquinas e que a presidente viu Presidente falar ela falar que
as máquinas da Administração estão estragadas. O Vereador fala que
máquina tem que ter manutenção de 100 em 100 horas de uso e que estão
há um ano e dois meses a frente do Município e que então a atual
administração não fez as manutenções necessárias para realizar as
manutenções e as estradas estão um caos. Alexandre fala que o produtor
quer é estrada boa para escoar sua produção e que cascalho no município
não tem e hoje sentem na pele o que foi falado, pois hoje tem três retro
escavadeiras, duas patrol as estradas estão sem manutenção. O Vereador
sugere que a Câmara faça um a empresa telefônica Vivo para pedir
melhorias nos serviços prestados. Alexandre fala sobre verba de R$ 180
mil reais do Deputado Adelmo Leão de Projeto feito pela ex- secretária de
Saúde, Rosa e que isso envolvia uma série de equipamentos e pergunta por
que não foi feito, ou se perderam a verba da saúde. Daniel comunica que
os todos equipamentos foram comprados e que se ele quiser fazer uma
visita lá. Alexandre fala que foi importante saber que comprou, mas essa
emenda já deve ter completado mais de ano e porque não instalaram ainda.
Adriane comunica que as aquisições foram feitas há dois meses,
exatamente nomes de dezembro. Alexandre questiona porque não instalar
mais rápido possível para prestar melhores serviços. Alexandre conclui sua
fala e diz esperar por respostas as suas indagações e requerimentos. O
Vereador Luciano faz uso da palavra e faz uma ressalva e diz que a Moção
foi de sua iniciativa, mas que seja levada em nome de todos os Vereadores.
O Vereador fala da questão da falha dos sinais da empresa telefônica Vivo.
O Vereador fala da Lei 1230 que chegou ma alteração hoje e que falou na
semana passada sobre ela, mas essa lei segundo ele era a lei de
padronização com as cores predominantes a bandeira do Município, porém
a Escola foi reformada nos últimos meses e a pintura foi da cor verde, uma
cor não predominante a cor da bandeira e agora vem um Projeto
modificando a redação permitindo que sejam os órgão públicos pintados
de todas as cores da bandeira, uma maneira de corrigir a falha grosseira que
foi cometida na Escola, já que verde é a cor da bandeira do partido do
Prefeito e que o Executivo determinou a padronização e não cumpriu.
Luciano parabeniza a Mesa Diretora pela condução da reunião e que hoje
se pode usar a tribuna, já que de forma ágil os Projetos foram votados.
Luciano comenta sobre a câmara Itinerante que girou em torno de estadas
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rurais, segurança pública e transporte escolar e cada um fala de uma forma,
mas que gira nos contexto citados e que segurança vem na questão da
ranger, patrulha rural que foi dão baixa por que estava sem condições de
uso, mas que não foi feito manutenções básicas e que é necessário que o
município deixou isso acontecer. O Vereador ainda fala que na reunião
itinerante o Secretário Geral da prefeitura, Cristóvão estava presente e que
assumiu em sua fala que foi uma falha na contratação de manutenção
especializada. Luciano fala sobre a reclamação do transporte escolar e que
a reclamação girou em torno não da falta de transporte, mas a forma de
tratamento de um servidor com a população. O Vereador fala que o
servidor Carlos Rodrigues é de alto escala, com melhores salários trata a
população de uma forma errada, falando que não vai buscar aluno, não vai
levar e quem o passado o Vereador ainda foi acusado de ser contra a
educação do Município e questiona quem é contra o Vereador ou o
servidor. Luciano parabeniza Adriane pela Câmara Itinerante e que houve
falhas já corrigidas pela Presidente, mas que tem certeza que é um trabalho
que vai brilhar muito. Luciano fala que questionaram a falta de fiscais na
área de obras, e que ele acredita que não faltam fiscais e sim delegar
funções aos servidores e que nesta área tem os servidores Mirtinho e Del e
que eles precisam delegar e fazer a função fiscalizadora de sua área. A
Vereadora Aline Borges faz uso da tribuna e presta condolências a família
da Hélida e que foi uma morte que abalou a todos, pois era uma pessoa
muito temente a Deus, exemplo de professora e mãe. Aline justifica sua
ausência na primeira reunião Itinerante que aconteceu na parte manhã, pois
estava trabalhando, mas que esteve na reunião da tarde e que foi muito
proveitosa. A Vereadora da um aviso aos produtores rurais da agricultura
familiar que tem interesse na feira livre que foi aberto um chamamento
público para os interessados em vender seus produtos na referida feira e
que ele vai até o dia 28 de fevereiro e no dia 05 de março já será liberado o
resultado dos contemplados, sendo 15 barraquinhas. Aline responde
demanda sobre poda das árvores que procurou a secretária de Meio
Ambiente e que os dois casos são de responsabilidade da Cemig, pois
envolve a fiação da empresa e que no mesmo dia foi feito um ofício para
empresa solicitando manutenção dos dois locais. Aline fala que
posteriormente a isso o Departamento do Meio Ambiente, Obras,
CODEMA e Emater farão estudos para substituis as árvores de grande
porte para resolver o problema. Aline fala dos Projetos e diz que com
relação da reforma da praça, antes do Projeto ser finalizado é preciso passar
por aprovação do Conselho da Cultura, pois é patrimônio tombado. Sobre o
asfalto do parque do Rodeio, o Vereador Luciano fez um questionamento
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sobre como será feito o saneamento. A Vereadora fala que será feito com
sobra de verbas de obra da Estação de Tratamento de Esgoto, um valor que
gira em torno de R$ 120 mil reais e o Prefeito já procurou os órgãos
responsáveis para pedir autorização para fazer utilização do recurso. Aline
parabeniza a setor de educação que se empenhou na regularização dos dois
cargos de professores especiais. Com relação ao Projeto de material de
construção, a Vereadora fala que a Assistência Social disse que os
interessados terão que ser cadastrados no castro único, com renda até três
salários mínimos e receberão visitas do engenheiro para ver as adequações.
Luciano pergunta para Aline quando as obras de saneamento e de asfalto
serão feitas, se existe previsão. Aline diz que assim que os Projetos forem
enviados para a Prefeitura já dará início aos procedimentos e os que são de
recursos próprios já estão sendo viabilizado para poder liberar os
contemplados para construir suas casas. Adriane faz suas considerações
finais, agradece a todos pela participação nas reuniões Itinerantes e diz que
compreende aqueles que não puderam comparecer. Adriane diz que depois
quer que Luciano passe as falhas das reuniões para melhorar para próxima.
A Presidente fala da questão do ESF e do agendamento e que é uma
questão de procedimento do Programa. Adriane responde ao Vereador
Alexandre que na semana passada havia frisado que o ex-Prefeito Gilson
deu um aumento de 10 % e agora o atual dá um aumento de apenas 3% e
que reposição do ano passado foi de em 2016 a recomposição inflacionária
era de 11,31% e o Prefeito queria dar 1% e que os servidores e Vereadores
pressionaram e o Prefeito deu um ajuste de 10% abaixo da perca. A
presidente diz que em 2017 o Prefeito atual deu 5,43% de reposição de
acordo com a inflação mais 1,31 % das percas do ano de 2016 que não
foram dadas pelo ex-prefeito Gilson, somando os dois foram 6,74
arredondado para 7%. Adriane diz que o Vereador Alexandre que é
veterano e sabe as margens que as Administração não pode ultrapassar com
folha de pagamento e que já está no limite e que quem deixou de dar
aumento que precisava foi o ex-Prefeito Gilson deixando os servidores no
prejuízo. Não tendo mais nada a ser tratado a Presidente encerra a sessão,
marcando próxima para o dia 05 de março de 2018.
Carvalhópolis, 26 de fevereiro de 2018.
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