CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da 26ª sessão ordinária do ano de 2017 da Câmara Municipal de
Carvalhópolis que aconteceu no dia 25 de setembro às 19 horas e contou
com a presença de todos os Vereadores. O Presidente Antônio Carvalho
declara aberta a sessão. A Secretária da Mesa Aline Borges faz leitura de
ofício 22/2017 do Controle Interno do Município de Carvalhópolis
solicitando liberação de sala para realização de audiência pública no dia 29
de setembro. Aline faz leitura de Requerimento 11/2017 de autoria da Mesa
Diretora solicitando informações sobre processos licitatórios da gestão
anterior sobre materiais de construção. O Requerimento 11/2017 é
colocado em única votação e aprovado por todos. Aline Borges faz leitura
de ofício do Poder Executivo que esclarece dúvidas de alguns Vereadores
sobre despesas da Festa. A Vereadora fala que os documentos estarão na
secretaria da Câmara a disposição para cópias. Aline faz leitura de Ofício
do Deputado Estadual Dalmo Ribeiro que solicitou providências ao Setop
para liberação de Recursos para pavimentação asfáltica de vias deste
Município. Alexandre fala que o Requerimento que fez há 40 dias e que
recebeu resposta na semana passada, veio faltando páginas. O Presidente
comunica que essa falha já foi detectada e consertada. Em seguida a
Vereadora Aline faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de Lei
29/2017. Aline faz leitura de Emenda Aditiva de autoria da Mesa Diretora.
O Presidente esclarece que um Projeto depende do outro e pede para que
Aline também faça leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de Lei
30/2017. A Vereadora lê os pareceres. Alexandre diz que são projetos de
empréstimos, mas com objetos diferentes e que acha que essa fala teve
algum equívoco e diz que o que depende do outro é o 32/2017 e 31/2017. A
Emenda do Projeto de Lei 29/2017 é colocada em votação. O Vereador
Alexandre solicita cópia da emenda e parabeniza a mesa pela iniciativa e
que o Projeto está sendo votado graças a esta emenda, senão, nem haveria
parecer de comissão. Adriane fala que na semana passada já havia um
acordo entre as comissões de que se não tivesse impacto orçamentário ou
emenda modificativa os pareceres não seriam emitidos. A Emenda é
aprovada por unanimidade. O Projeto Lei 29/2017 é colocado em única
votação e aprovado por unanimidade. A Emenda do Projeto de lei 30/2017
é colocada em única votação e aprovada por unanimidade. O Projeto
30/2017 é colocado em única votação e aprovado por unanimidade. O
Vereador Luciano diz que o impacto orçamentário nos Projetos é
fundamental e que é uma propositura muito importante para o
desenvolvimento da cidade. Alexandre fala que na semana passada várias
pessoas que foram contempladas com terrenos estiveram aqui e que seria
contraditório da sua parte votar contra esse projeto, pois se trata de
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financiamento para infraestrutura do Bairro. O Vereador diz esperar que
não se use esse empréstimo, pois vai afetar o orçamento municipal e que
também espera que venha uma emenda de algum deputado. O Vereador
Antônio Carvalho fala que a preocupação é de todos os Vereadores. Em
seguida a Vereadora Aline Borges faz leitura dos pareceres pertinentes ao
Projeto de Lei 31/2017 que é colocado em única votação sendo aprovado
por unanimidade. Aline faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de
Lei 32/2017. O referido Projeto é colocado em única votação e aprovado
por unanimidade. O Presidente anuncia a inscrição para uso da tribuna. A
Vereadora Andreia faz uso da tribuna e agradece a Secretária de Saúde que
atendeu um pedido dela. A Vereadora fala sobre as árvores do Jardim que
estão tapando a passagem do passeio e que o local está muito abandonado.
Alexandre faz uso da tribuna e cumprimenta o ex-vereador Luizinho não só
pela presença, mas por suas publicações recentes que demonstram caráter,
firmeza e responsabilidade, mesmo estando fora da Administração Pública.
O Vereador fala que semana passada foi tocado no assunto referente ao
setor de esporte na sessão e que o Secretário de Esporte tem idéias boas,
tem planejamento e que a falha não está na secretaria que ele ocupa e sim
em um conjunto de falhas e que é impossível que uma bomba d’água
paralise um esporte criticando o setor de licitação. Alexandre fala que o que
traz na tribuna é mais grave e que recentemente entrou com uma denúncia,
uma ação popular e que não teve efeito no Ministério Público, mas
paralelamente entraram com uma denúncia no TCE-MG contra o processo
seletivo e que várias vezes foi chamado de covarde, cachorro e mau caráter.
O Vereador então faz leitura do parecer dado pelo Tribunal de Contas.
Alexandre não lê todo documento e diz que deixa a disposição dos demais
vereadores e cita trecho que fala que se o processo seletivo for continuado
culminará em contratações ilegais, devendo o Prefeito se abster de
homologar o processo seletivo sobre pena de multa de R$ 5 mil reais,
sendo que o processo terá que ter sua suspensão comprovada em cinco dias
sendo que o TCE ainda solicitou documentações. Alexandre fala que
depois de todos os adjetivos que recebeu ele e seus colegas, queria ouvir
dos nobres qual o posicionamento dos demais Vereadores. O Presidente
anuncia que o tempo de falar do Vereador acabou. O Vereador Luciano faz
uso da palavra na tribuna e parabeniza a equipe envolvida com o
Parlamento Jovem, aos alunos que participaram e foram destaques na etapa
estadual em Belo Horizonte. O Vereador fala que fez o teste de lixo seco e
que colocou para ser levado e o seu vizinho, ex-vereador Alfrânio fez o
mesmo e que observou que na hora que pegaram o lixo eles fizeram uma
pré-seleção no que compensava levar o que não eles deixaram para traz.
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Luciano diz que é preciso criar regras para isso, pois eles lucram com o lixo
e levam só o que acham necessário. O Vereador fala sobre iluminação
pública e que em uma semana foram constatadas mais de 10 ruas com
problemas de iluminação na cidade e pede providências. Luciano fala sobre
ofício resposta do Executivo e que causou estranheza na resposta foi a
declaração que a Farmavet prestou serviço sem vínculo com a Prefeitura e
essa declaração foi assinada pelo Secretário Geral, Cristóvão. O Vereador
ainda falou que o Sr. Bruno foi convocado para depor na sindicância e o
mesmo não compareceu e que o relatório tem recibo de pagamento da
Farmavet com apoio da Prefeitura, sendo que existem discordâncias nas
comunicações, pois as falas divergem no mesmo departamento. Luciano
diz que fará uma correção na fala do Vereador Alexandre que disse que a
ação popular não deu em nada, mas que deu sim, pois ele foi transferido de
cargo e que estão ali para trabalhar em cima do que é correto e quando há
uma divergência de interpretação de lei se tem a justiça. O Vereador fala
que a prefeitura está que nem um anexo da Prefeitura, pois já havia falado
que tais cargos não poderiam estar em um processo seletivo e que fica triste
com isso, pois vão continuar sem médico, sem farmacêutico e que fica
triste também pelas pessoas que fizeram o processo seletivo. Luciano diz
que foi por conseqüência da ação que foi transferido de setor, mas ele se
esforça, corre atrás para passar uma informação correta as pessoas. O
Vereador parabeniza Denis do setor de esporte pelo seu trabalho. O
Vereador Josuel faz uso da tribuna e diz que usará a sua fala para passar um
comunicado de que a prefeitura de Machado está fazendo carteirinha para
estacionamento de veículos pertencentes a idosos e se quem souber de
algum idoso que ainda não tem, por favor, passar esta informação. Josuel
fala que o Prefeito terá cinco dias para entrar com recursos a respeito do
processo seletivo. O Vereador Alexandre diz que o processo foi suspenso e
que os cinco dias não são para enviar documentos e sim para cumprir a
determinação. O Presidente diz que na verdade tem cinco dias para
legalizar e corrigir as pendências. O Vereador diz que não está ali para
enaltecer o trabalho de ninguém, mas acha que tribuna é local de elogios
quando se trata de secretárias e que é incoerente difamar as pessoas, na
verdade basta procurá-las pessoalmente e corrigir, questionar, pois correção
não se faz em público e sim diretamente. O Vereador explica que alguns
recursos do estado estão atrasados e que dificulta o trabalho da gestão.
Josuel pede para sejam mais pacíficos na tribuna e pede para que tragam
mais projetos que favorecem o Município sendo que é preciso elogiar
também, pois há momentos de se criticar e há momentos de se elogiar. O
Vereador diz que repetirá fala da semana passada e fala que os
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“coletadores” de lixo estão sujando as ruas que os varredores limpam. O
Vereador fala da piscina e solicita limpeza agora na época de calor, falou
também de aguar o campo para não deixar a grama morrer e elogiou a
limpeza do lago. Denil solicita tapa buracos nas ruas da entrada da cidade.
O Vereador fala que essas cobranças não são críticas. O Vereador
Alexandre argumenta fala do Vereador Josuel e diz que não pode usar a
tribuna para criticar, mas pode sim, pois senão ficará tudo no marasmo. O
Vereador fala que o que se levanta na Casa é coisa séria e que a crítica é
para crescimento, para que as coisas melhorem e fala que a Vereadora
Adriane sempre reclamou do Jardim no passado e hoje a Vereadora
Andreia fez a critica de abandono da Praça. O Vereador Denil diz que a
Vereadora Adriane na época estava certa assim como a Vereadora Andreia
está agora. O Vereador ainda diz que solicitou do Deputado Ulysses Gomes
kits esportivos para o setor de esporte do município. A Vereadora Adriane
faz uso da tribuna e parabeniza toda Equipe do Parlamento Jovem pela
etapa estadual. Adriane diz que nunca usou termos como cachorro, ou falou
palavrões para se referir há algum colega. A Vereadora parabeniza aos
vereadores de oposição por terem entrado contra o concurso e diz que é um
parabéns em partes, pois se está errado tem que cancelar mesmo, mas que
vai aguardar os cinco dias para se posicionar melhor. A vereadora fala que
o processo seletivo foi feito para dar oportunidades para todos e não para
ficar com contratos de sete anos. Adriane parabeniza o Secretário Denis por
seu trabalho e que o lago está muito bem cuidado. Adriane parabeniza o
colega parlamentar Luciano e que entende que as críticas dele parecem
elogio, pois sabe argumentar sem fazer ataques e faz críticas construtivas.
A Vereadora fala que não sabia desta questão do lixo e que foi muito boa
essa iniciativa de observar para cobrar a limpeza de forma certa e não
separar como foi falado. Adriane fala que teve conhecimento hoje sobre
CPI e que deu uma lida por cima e reparou que tinha páginas faltando e o
Presidente imediatamente levou a Prefeitura para ver o que havia
acontecido. Adriane pede para que pinte os quebra-molas e cobra
manutenção das estradas que tem buracos enormes próximos ao matadouro.
Alexandre diz que foi só ele no Sarau, e depois corrigi dizendo que o
Luciano estava presente e pede para registrar essa fala que foi um evento
muito proveitoso. Adriane fala que o Prefeito vai recorrer e segunda
teremos uma resposta e que prevaleça a verdade e a justiça. A Vereadora
Aline Borges faz uso da tribuna e ressalta a participação do Secretário de
Esporte e que conversou com ele para tirar algumas dúvidas. A Vereadora
parabeniza as iniciativas do servidor, assim como falaram os demais
Vereadores e que ele está iniciando um trabalho e não dando continuidade
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e quando se inicia tem dificuldades tanto na formação do time, organização
dos jogos quanto a infraestrutura. A Vereadora fala que as tentativas de
licitação para manutenção das bombas foram frustradas, pois não
compareceram interessados, ou até mesmo com problemas no orçamento e
que houve muita divergência de preço. Sobre as condições do campo, Aline
fala que Denis está seguindo todas as orientações do técnico da Emater,
pois quando começar o período de chuvas a reestruturação será feita. A
Vereadora fala que teve dificuldade para checar o histórico de manutenção
do campo, pois a única licitação para esse fim na gestão anterior foi de
2012 e que dessa data para cá não tem informação de manutenção dessas
bombas. Aline fala sobre rodeio e que a comissão teve seus patrocínios e
que teve autonomia para pagar diversas despesas e que tem toda
documentação das despesas pagas. O Vereador Luciano diz que não
levantou essa questão, mas sim a contradição de versões de um mesmo
departamento. Sobre o processo seletivo a Vereadora fala que não estão ali
para defender o erro, mas caso o processo seja definitivamente suspenso a
Administração fará todo processo legal para realização de um processo
seletivo e cabe a população saber quais danos essa suspensão causará no
setor de saúde. Alexandre fala que todo processo foi suspenso. Aline fala
que como a Administração tem 5 dias para recorrer ela o fará. Alexandre
diz que não estão entendendo e não devem ter recebido toda documentação,
mas que o processo foi suspenso e a Administração tem 5 dias para
comprovar que suspendeu o processo e que não tem como recorrer mais. A
Vereadora Aline diz que verificou realmente a questão do lixo e que eles
têm feito essa seleção de lixo na hora de coletar. Aline encerra sua fala
dizendo que vão analisar para ver o que pode ser feito para sanar este
problema. O Vereador Antônio Carvalho fala do processo seletivo e diz
que criticou bastante a área de saúde no passado e que o processo seletivo
foi feito de forma legal e que estão correndo atrás para reabrir o posto, mas
se tiver errado que seja cancelado. O Vereador diz que foi citado não só por
um Vereador e que criticou o esporte na semana passada e que foi fazer um
levantamento dos valores gastos com esse setor, mas não pode ver. Antônio
fala que viu o jogo e presenciou o Secretário de Esporte e seu auxiliar de
braços cruzados e a molecada fazendo o que queria e nós queremos um
Secretário de esporte que ajude e ensine as crianças e Prefeitura não está
pagando o Secretário para ficar de braços cruzados e que falta competência
das pessoas, pois dinheiro o setor tem. O Vereador diz que quando esses
pontos forem consertados ele usará a tribuna para elogiar. Antônio
Carvalho diz que elogia o lago, mas também crítica os pontos errados, pois
não adianta ter formação, se não coloca em prática, não tem experiência. O
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Vereador diz que tem muitas coisas para falar, mas seu tempo acabou e que
fará isso na próxima reunião. O presidente encerra a sessão marcando a
próxima para o dia 02 de outubro de 2017. Eu, Sandro Silva dos Santos
lavro a presente ata que por todos vai assinada para a configuração dos
fatos.
Carvalhópolis 25 de setembro de 2017.
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