CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da 28 ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 12 de setembro de 2016, às 19 horas. A sessão contou
com a presença de todos os Vereadores. O Presidente declara aberta a
sessão. O Secretário da mesa faz leitura da ata que é aprovada sem
ressalvas. O secretário faz leitura de ofícios e Indicações. O Secretário lê
Indicação 26/2016 que indica necessidade de providencias quanto ao
acumulo de lixo na Zona rural de autoria da Vereadora Sirley messias
Alves Carvalho. Cristóvão fala sobre a Prestação de Contas do Exercício
2014 da Gestão Municipal encaminhada pelo TCE-MG. O Vereador
aproveita e faz leitura do Ofício que veio anexo as contas. O Presidente
apresenta Projeto de Lei 10/2016 de autoria de Poder executivo Municipal
que tem objetivo de promover alienação de bens inservíveis ao Município.
O Secretário da Mesa, Cristóvão faz leitura do Projeto de Lei referido. O
Presidente fala que o Prefeito solicitou urgência no Projeto e que deve
votar dentro do prazo. O Vereador Alexandre fala sobre o Projeto e diz que
para publicar uma licitação e correr o prazo tem um tempo muito grande e
se demora o tempo para votar, dificulta o processo e que então é preciso
atentar para esse detalhe e tentar resolver mais rápido. O Vereador Paulo
Eduardo fala que o Projeto é tão simples e que não vê motivo para
aguardar tanto tempo, já que veio com urgência urgentíssima para dar
tempo legal para eles realizarem esse leilão. A Vereadora Adriane fala que
é muito bom poder fazer leilão de bens inservíveis, mas que é preciso
analisar um projeto que acabou de chegar e que entende os prazos. O
Vereador Cristóvão fala que é a favor do Projeto e que estes veículos já
foram assuntos nas sessões e que já questionou sobre o veículo uno que
estava no lixão e o caminhão também parado e que acredita que até na
próxima semana pode votar esse Projeto, após uma semana de analise. O
Vereador Pedro fala que é a favor e que é preciso fazer alienação desses
bens. O Vereador Denil diz ser a favor desse Leilão, pois desfaz destes
bens e adquirem se novos. A Vereadora Sirley diz ser a favor. O Vereador
Alfrânio fala sobre o Projeto e diz concordar com fala dos demais
Vereadores e que é importante desfazer através de leilão destes bens
inservíveis, pois geram doenças, onde estão alocados e que é de acordo
que seja votado na próxima semana e que realmente votar no dia que
chegou é meio fora de regra. O Presidente também fala em colocar este
Projeto na próxima semana e que até fez denúncia no Ministério Público
sobre o abandono de alguns desses bens. O Presidente apresenta AntiProjeto sobre subsídio dos Vereadores de Carvalhópolis para exercício
2017 a 2020 de autoria dos Vereadores Alexandre Rabelo, Pedro
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Gonçalves Filho e Paulo Eduardo de Lima. O Secretário da Mesa faz
leitura do Anti-Projeto. Cristóvão fala que falta o subsídio do Prefeito. O
Vereador Alexandre fala que são dois e que não subiu o outro. Cristóvão
diz que continuará a leitura do Projeto até outro chegue. O Secretário faz
leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto. Em seguida Cristóvão faz
leitura do Anti- Projeto de Lei para exercício 2017 a 2020 de autoria dos
Vereadores Alexandre Rabelo, Pedro Gonçalves Filho e Paulo Eduardo de
Lima e seus pareceres. O Secretário sugere que o Projeto seja discutido e
depois que um tempo seja dado para fazer as adequações ao Projeto de
Lei. Uma pausa é feita na sessão para reavaliar os Anti-Projetos. No
retorno da sessão a Vereadora Adriane é a primeira a fazer o uso da tribuna
para explicação pessoal pelo tempo máximo de 10 minutos. Adriane fala
do encerramento da caminhada de campanha e pede a Deus ilumine a
todos, mas que não podem se esquecer da cidade e que tem muitos trechos
abandonados. A vereadora fala de reclamação na porta da casa de uma
moradora que pediu para que o lixo fosse retirado de lá há mais de 20 dias
e nada foi feito. Adriane diz que tirou uma foto e mostra aos vereadores e
diz que o esgoto saiu pra calçada, além do mal cheiro. Adriane fala dos
lixos nas estradas e que é uma vergonha e que criticas são feitas. A
Vereadora diz que está aproveitando a Indicação da Vereadora Sirley para
apontar isso também. Adriane fala que não sabe se saiu de Vereador ou
ouvinte, mas que ela falou na tribuna naquela sessão que a Prefeitura alega
que não pode pegar crianças para transportar para escola se são de outros
municípios e que na época comentou que não poderia transportar os filhos
do José Ananias que moram no Município de Machado, mas estavam
transportando as filhas do Sr. Ernane do Bairro Caeté,também de Machado
e disse não ser contra as crianças estudarem aqui, mas sim a favor de que
transportem todas as crianças e a historia, segundo a Vereadora saiu
distorcido. A vereadora disse que não falou hora nenhuma ser contra, mas
pediu igualdade para todos. A Vereadora Adriane fala sobre a licitação da
castração de cães e que o Sr. Miguel Lobo ganhou licitação para castração
de 70 cães. O Vereador Cristóvão diz que duas clinicas ganharam a
licitação e que a Associação mandou oficio oferecendo ajuda para a
Prefeitura e nada foi respondido até o momento. O Vereador Alexandre
Rabelo faz uso da tribuna e diz que quer responder a pergunta da
Vereadora Adriane sobre coleta de lixo e diz que o fato se deu por não ter
local adequado para destinar o lixo e naquela semana houve licitação de
um novo local para colocar o lixo. O vereador fala que não sabe sobre
licitação dos cães. Alexandre parabeniza os organizadores da Festa e que
para surpresa dele, será festeiro, junto ao Vereador Pedro e Vania e Sandro
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e Renata e que espera responder a expectativa da depositada nos
escolhidos para realizar uma boa festa. O Vereador Pedrinho pede apoio
aos colegas Vereadores. O Vereador Cristóvão faz uso da palavra e
parabeniza os festeiros pela realização da festa e os próximos e que com
certeza quer ajudar sim. O vereador fala que já foi festeiro e a sua filha já
foi boneca e que já teve muita experiência em relação a isso. Cristóvão
fala que nos feriados o ônibus que leva os funcionários para Machado teve
serviço interrompido nos feriados da festa de São Benedito, pois a
Ferracini não trabalhou, sendo que os 10 funcionários de outras empresas
trabalharam e foram afetadas por essa paralisação dos serviços oferecidos
pela Administração. Cristóvão diz que uma pessoa foi chamada ou posto
de saúde que a foi pressionada por uma servidora dizendo que ela era uma
ingrata, pois recebe tudo da Prefeitura e não pode manifestar apoio a outro
candidato. O vereador completa que estamos em uma democracia, onde
todos têm direito de manifestar seu apoio e o que não pode é essa pressão.
Cristóvão fala que isso não pode acontece e que as pessoas não se
intimidam mais e acabam contando. A Vereadora Adriane fala que em
visitas as pessoas relatam medo de participar e diz que Prefeitura não tem
dono e que o povo precisa se libertar e não ameaçar as pessoas, pois é uma
vergonha. Cristóvão fala que o pessoal em falado que terrenos estão sendo
prometidos em troca de votos e isso é crime. O Vereador fala que estão
prometendo muitos terrenos sendo que é errado e nem tem tantos terrenos
para tantas promessas e que a promotora já recebeu denuncia e só basta ela
receber um depoimento e que a pessoa terá problemas em sua candidatura.
O Vereador Antônio faz uso da tribuna e justifica sua falta na semana
passada e explica o problema com seu filho e que não sabia nem o que
fazer diante a situação. O vereador fala que sofreu humilhação por parte
das autoridades policiais e da Administração Municipal que contratou até
uma imprensa para filmar o que estava acontecendo, sendo que estava lá
como testemunhas. Antônio fala que o Prefeito mandou pessoas lá para
humilhá-lo, mas que reconhece seu lugar e que fez seu papel de pai e que
candidatos a vereadores e inclusive os Vereadores Alfrânio e vereador
Denil que tem falado para rua que a responsabilidade é dele para rebaixálo em plena campanha eleitoral. O Vereador fala que o candidato a
Prefeito tem falado na Zona Rural que ele, Antônio, é um bandido que
trouxe bandido para Carvalhópolis. Antônio Carvalho fala que trouxe sim
para votar nesta corja de vagabundos que estão lá na Prefeitura e que
essas pessoas estão lá ocupando cargos desta administração corrupta. O
vereador Emílio Alfrânio pede licença e se retira da Mesa. A Vereadora
Adriane que está no lugar de Presidente pede para que ele se retire, mas
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faça isso em silêncio, respeitando o direito de fala o Vereador que esta
usando a tribuna. O vereador Antônio Carvalho fala que não teve culpa
deste fato acontecido e agora usam seu nome para prejudicá-lo na política,
aqueles que quando estava junto o tratavam com tanto respeito. O
Vereador fala sobre doação de terrenos e que enviou oficio para que isso
fosse feito há 6 meses atraz, mas agora quer fazer isso em época que não
pode fazer para garantir votos, enganando as pessoas e que este é o
costume do PT, só mentira e enganação. Antônio fala que humilhação
mesmo é o Prefeito ter tudo pára fazer para o povo e não faz, pois tudo
está abandonado e que o que está acontecendo é compra de votos. O
Vereador fala que o Vereador Denil pede votos nas casas prometendo
grades, prometendo tudo que pode e que isso sim é compra de votos.
Antônio fala que trabalhou para colocar o Prefeito lá, mas que se
arrepende, posto de saúde não funciona, pessoas passam necessidade e a
Assistente Social está lá só para ganhar salário e não faz nada. O
Presidente adverte verbalmente os Vereadores Alexandre e Alfrânio por
abandono da Sessão. O Presidente encerra a sessão marcando próxima
para o dia 19 de setembro de 2016. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a
presente ata que por todos vai assinada para a configuração dos fatos.
Carvalhópolis, 12 de setembro de 2016.
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