CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
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“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 15 de fevereiro 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 Emílio Alfrânio Pereira e diz que em momento algum riu de
alguém durante fala na tribuna. O presidente fala sobre o Projeto de
Resolução 01/2016 de autoria do Vereador Cristóvão Rodrigues que dispõe
sobre a criação do programa Cine Câmara Educação. O Secretário faz
leitura do Projeto de Resolução. O Vereador Cristóvão pede para que o
Projeto possa ser votado na sessão seguinte. O vereador fala sobre o Projeto
e que a intenção é fazer projetos para o cidadão e que o Projeto prevê o
empréstimo do espaço do Plenário da Câmara para cidadãos e Vereadores
para transmissão de filmes, documentários. O Vereador Alexandre fala se a
Câmara já possui todo esse equipamento. O Vereador fala que falta apenas
um telão e que para o momento pode se usar a parede para projeção. O
Alexandre pergunta sobre filmes, como será a aquisição e sobre o cidadão
comum. A Vereadora Adriane fala que o Projeto prevê que o cidadão deve
apresentar o material antes. O Vereador Alexandre pergunta que tipo de
material seria este, cd, DVD, pen drive. O Vereador Cristóvão explica que
quem utilizar deve trazer o filme ou documentário. O Vereador Alexandre
fala que o cidadão trazer este filme de que maneira e se a Câmara adquirir
estes filmes vai gerar custo e isso precisa estar especificado no Projeto.
Alexandre fala que o Vereador poderá convidar o público para a sessão e
questiona que tipo de sessão. O Vereador Cristóvão fala que seria no caso
sessão solene. O Vereador Paulo Eduardo fala que precisa se preocupar
com um filme que o cidadão possa trazer e que é proibida a exibição ao
público, o que caracteriza concorrência desleal com o cinema. A vereadora
Adriane parabeniza o Vereador Cristóvão pelo Projeto, fala que a Câmara
tem um bom espaço que sempre é utilizado nas demandas da comunidade.
O Vereador Pedro Gonçalves fala que o Projeto é bom e é favorável e que
seria bom corrigir algumas falhas. A Vereadora Sirley parabeniza o
Vereador pelo Projeto e que é favorável. O Vereador Denil diz que o projeto
é importante e que também é favorável. O Presidente fala que o Projeto é
importante e que se for preciso adequar que se façam as adequações e as
regras serão fiscalizadas e analisadas pela secretária da Câmara. O
Vereador Paulo Eduardo sugere que um termo seja feito para que o cidadão
que utilizar assine se responsabilizando pela exibição do audiovisual. O
Vereador Cristóvão fala que justamente está sendo conversado para que
critérios de uso do Prédio da Câmara possam ser utilizados de maneira
responsável. O Vereador Cristóvão faz leitura de curso do Professor
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Luciano Adiel sobre o último ano de mandato. O Secretário faz leitura de
Requerimento 01/2016 sobre solicitação de informações ao Poder
executivo Municipal. O Requerimento é colocado em votação e aprovado
por cinco votos a quatro. Votaram a favor, Pedro, Sirley, Cristóvão, Adriane
e Antônio, votaram contra Alexandre, Denil, Emílio e Paulo Eduardo.
Alexandre e Emilio Alfrânio alegaram que votam contra, pois todos os
documentos solicitados estão no portal da transparência. Cristóvão alegou
que na verdade não, nem todos estão, pois já conferiu. O Vereador Antônio
Carvalho alega que nem todo mundo tem acesso a internet. O Vereador
Cristóvão faz leitura de Indicação 01/2015 que indica limpeza do local
onde era instalada a antiga creche que está com mato alto que contribuem
para aparecimento de ratos e mosquitos. O Vereador Denil fala sobre a
viagem a Belo Horizonte junto ao Servidor Sandro Silva dos Santos, fala da
visita agendada a Primeira Secretária da Mesa Diretora da Assembleia do
Estado de Minas Gerais onde levou demandas da cidade e da visita a
Escola do Legislativo e no Setop. A Vereadora Adriane faz uso da tribuna e
diz que tem muitas coisas abandonadas na cidade e cita a praça cheia de
mato, árvores sem podar e diz que a Praça está sem vida e nem o Carnaval
que fizeram ali não teve público, pelo abandono do local. A Vereadora fala
sobre a Rua Nelson Bento de Carvalho que está interditada e a população
está cobrando. O Vereador Alexandre fala que o material para o conserto da
rua terá que ser licitado. Adriane fala da Rua José Simão de Carvalho que
se encontra no mesmo estado e cita que é a rua do Vereador Paulo Eduardo
e que poderá ceder e as pessoas estão cobrando. O Vereador Pedro pede
espaço para prestar condolência as famílias do Sr. João Inacinho, Dona
Jovina e do Sr. Miguelzinho que tiveram perdas na família na última
semana. A Vereadora Adriane também presta Condolências. O Vereador
Denil presta condolências aos familiares. O Vereador Paulo Eduardo faz
uso da palavra e deixa condolências as famílias e também pede reparação
das ruas críticas da cidade e que tem rua que pode cair carro se não
interditar e que para confundir mais o mato cresceu e a pessoa pode acabar
caindo lá. O vereador fala que tem rua com tanto lixo acumulado que se
não limpar e vir uma chuva pesada as casas ao redor correrão sérios riscos.
O Vereador Alfrânio presta condolências às famílias que perderam seus
entes. Alfrânio fala da entrada da cidade e que o trevo está cheio de
buracos em frente a residência do Sr. Tana tem problemas nas ruas. O
Vereador Paulo Eduardo fala que as pessoas reclamam e fica parecendo que
os Vereadores não querem fazer nada. O Vereador Cristóvão fala que muita
das vezes as pessoas confundem os poderes e funções e que este tipo de
serviço cabe ao Poder executivo e a fiscalização cabe ao poder legislativo e
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as cobranças são feitas. O Vereador Paulo Eduardo fala que nem tudo é
critica negativa parabeniza o Prefeito pela doação de material escolar e que
muitos municípios não fazem isso. Paulo Eduardo fala que o Prefeito não
fez carnaval e nem festa de final de ano, mas os pagamentos estão em dia e
a educação anda bem. Alexandre fala que viu recentemente que tem
municípios brasileiros que não pagaram o vencimento de novembro de seus
servidores e que autarquias mandam seus servidores de carreira embora
como foi o caso da Copasa em Caxambu. O Vereador Cristóvão presta
condolência aos familiares que perderam seus entes queridos. O Vereador
fala sobre publicação no Facebook do Prefeito e que não achou fora de
base, pois deixou de gastar com coisas supérfluas e gastou com educação,
mas que achou alguns comentários ousados. O Vereador fala que em
momentos de crise coisas na Administração tem acontecido e que não
chega a ser desastrosa para o momento e que o Prefeito deveria ter feito
todos os anos essa compra de material bem no primeiro dia de aula como
foi feito este ano e que o dinheiro para educação não pode ser gasto com
outras coisas, que é um total de 25% do orçamento. Cristóvão fala que viu
um comentário que as pessoas sentiram saudades desta gestão. O Vereador
fala que não vão não e que a educação vem sendo melhorada desde 1998,
quando o Prefeito José Irineu teve a coragem de municipalizar a educação e
que hoje o dinheiro vem separado e administrado pelo município e que as
escolas estaduais hoje passam dificuldade sem merenda escolar, por
exemplo. O Vereador fala que o valor que o Município recebe na área de
educação até sobra e que se quiser pode até se pagar um 14º salário aos
professores. O Vereador Alexandre fala que a Prefeitura paga a merenda do
Estado. O Vereador Cristóvão rebate que não foi assim ano passado e que
alunos reclamaram. O Vereador ainda fala que antes também tinha
uniforme escolar, tinha material escolar, inclusive mochilas e agasalhos e
que a pessoa que colocou que o povo vai sentir saudades desta gestão, não
sentirá não, pois qualquer Prefeito que assumir a Prefeitura terá capacidade
de manter essa educação, pois o dinheiro vem exclusivamente para isso,
para esse esse serviço e tem por obrigação de dar continuidade ao trabalho.
Cristóvão fala que Prefeito economizou no Carnaval, mas que a Prefeitura
ainda pagou as atrações do Carnaval que teve na praça, mas que fará a
checagem da informação e ser for mentira também falará em tribuna que
era apenas boato. O Vereador ainda fala que a população não participou e
que o carnaval foi um fracasso, mesmo com a boa intenção dos
organizadores. O presidente faz uso da palavra e fala que ha muito tempo
fala de um buraco na propriedade do Sr. José Vicente perto da fábrica de
doce e que é muito grande e é lugar de foco de dengue. O Vereador fala que
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na Rua José Macedo de Carvalho uma bueira reformada afundou e está
perigosa. Sobre o Bairro Jardim Bela Vista a chuva forte alagou casa de
munícipe por causa do problema da rua. Antônio fala que todos os anos o
Prefeito doa materiais escolares e que a Educação tem dinheiro e que isso é
feito em várias gestões. O Vereador fala que até o Prefeito José Irineu,
nome que ele disse que não gosta de citar, doou materiais escolares.
Antônio fala da estrada rural indo para o Bairro Pinhauzinho e que tem um
buraco grande e que pode causar acidentes. O Vereador fala que tem uma
rua no Bairro Nascente do Sol que não foi calçada e esgoto escorrendo a
céu aberto e que é preciso olhar para o bairro. Antônio fala que a cidade
tem lugares abandonados por todo canto e que o Prefeito não esta
governando. Não tendo mais nada para ser tratado o Presidente encerra a
sessão marcando próxima para o dia 22 de fevereiro de 2016. Eu, Sandro
Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos vai assinada para a
configuração dos fatos.
Carvalhópolis, 15 de fevereiro de 2016.
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