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Ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia  30 de maio  de 2016,  às  19 horas  que 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 por
todos. O Vereador Cristóvão fala que antes da apresentação dos Projetos
de denominação do nome o vereador propõe uma conversa, pois que ele
acredita que o nome mais indicado seria o Beto, filho do Sr. José Irineu,
pois foi ele quem deu início a essa atividade no Município. O vereador
Paulo Eduardo pergunta se o Projeto já foi apresentado. O Presidente diz
que  não.  Paulo  Eduardo  fala  que  não  tem como  discutir  projeto  sem
apresentação.  O  vereador  Cristóvão  fala  que  a  proposta  é  fazer  uma
emenda  substitutiva.  O  Vereador  Paulo  Eduardo  fala  que  é  preciso
apresentar o Projeto. O Vereador Cristóvão fala que no dia que apresentar
o Projeto já apresentará o substitutivo. E que isso é previsto no Regimento
Interno. O vereador ainda explica que quer reunir antes para que todos
participem,  pois  senão  será  apresentado  o  substitutivo  que  impede  a
discussão do Projeto atual. O Vereador Alexandre fala que no ano passado
foi sugerido o nome do Sr. Tião Zequinha para o parque de rodeios e que
foi quando faleceu e que ainda citou o nome dele na tribuna e diz que nada
contra o Beto, mas nesse tipo de coisa é quem contribuiu com o Município
e que não fala pelo pai do Gilsão, mas por ele que contribuiu com a mega
infra estrutura do Rodeio e que por isso precisa se discutir. O Vereador
Paulo Eduardo diz que não achou no Regimento Interno que é necessário
apresentar junto Projeto e Substitutivo. A vereadora Adriane fala que nada
contra o Sr. José Adolfo que também fez pelos outros, mas que Beto foi
quem  iniciou  essa  atividade  e  levou  o  nome  da  cidade  para  outras
localidades. A vereadora ainda fala que a festa do peão começou com o Sr.
José Irineu e que cada Prefeito veio melhorando a festa e tornando ela
como é. A Vereadora Sirley diz concordar com fala da Vereadora Adriane.
O vereador Pedro diz que é preciso conversar antes mesmo para que todos
possam entrar num consenso. O Vereador Alexandre fala que é preciso
consultar a família antes, pois tem gente que não gosta e que é preciso o
nome fazer jus ao município. Os Vereadores então decidem que o Projeto
deve ser discutido na próxima semana e o vereador Cristóvão sugere que
se apresente o Projeto e o substitutivo dele. A vereadora Adriane fala que
não sabia sobre o assunto da Sra. Heloisa e que pensava que ela falaria do
bom trabalho da ONG e não ataques aos Vereadores e que já havia sido
falado que não estava  na possibilidade dos  Vereadores  fazer  o  que ela
tinha pedido. O Vereador Pedro diz que iria falar no primeiro dia, mas que
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a  Vereadora  Adriane  não  o  deixou  falar  e  que  a  Sra.  Heloisa  é  uma
oportunista, ela e o marido dela. O Vereador Alfrânio fala que a ficha dela
não é boa, principalmente do marido. O Vereador Alexandre fala que foi
difícil aturar a fala dela e que foi para atingir os demais vereadores e que
da próxima vez é necessário que a pessoa a falar se inscreva antes como
manda o Regimento Interno. O Vereador Paulo Eduardo faz uso da palavra
e  fala  sobre  a  festa  e  que  foi  grandiosa  e  de  boa  qualidade  de  shows
excelentes. O Vereador fala que houve problemas com segurança, mas que
no geral a festa foi de um nível que Carvalhópolis superou em tamanho
esse nível, com públicos altos todos os dias. O Vereador fala que a parte da
estrutura fixa ficou muito boa. O Vereador Alexandre fala da inauguração
das  obras  da ETE com a  presença  da  Edicleusa  da  FUNASA e  que  o
pessoal que organizou a ficou surpreso com o tamanho da festa de peão.
Alexandre fala que a estrutura fixa ficou boa demais e sugere para que
todas as festas sejam feitas lá e não só a de rodeio.  O vereador Paulo
Eduardo fala de a festa ser superior a festas feitas em municípios maiores
da  região  e  também  inaugurando  obras  importantes  para  a  cidade.  O
Vereador Antônio Carvalho faz uso da palavra e fala da festa  e que foi
muito bonita segundo seus filhos, mas que faltou mais segurança e que a
atitude deles com certas pessoas causará complicações na justiça para os
responsáveis.  O Vereador fala que achou um absurdo a inauguração da
ETE, obra não concluída segundo Antônio Carvalho. O Vereador fala que
a  inauguração  da  avenida  também  foi  assinado  em Varginha  e  que  o
Convênio teria sido intermédio do Deputado Dalmo e não do deputado
Bilac Pinto e  que estavas  ele  mais  vereadores na assinatura no dia.  O
Vereador   Cristóvão  fala  que  os  implementos  quem  conseguiu  foi  os
Vereadores de oposição por intermédio do deputado Dalmo. O Vereador
Antônio Carvalho fala que o Prefeito errou ao se antecipar em anunciar
que o parque teria o nome de seu pai, sendo que o Projeto nem tinha sido
apresentado. O Vereador fala também que o Prefeito falou em palanque
que  em seus  dois  mandatos  valores  no  total  de  R$  21  milhões  foram
recebidos através de recursos e diz que onde foi aplicado todo esse valor e
que mesmo assim somou os convênios e não dão este valor. O Vereador
fala  as estradas  que não estão preparadas e que com as chuvas ficam
inviáveis de passar e que trechos críticos precisam ser cuidados e que a
Prefeitura tem condições de fazer. Antônio Carvalho fala pede para que o
Prefeito  asfalte  a  rua  do  bairro  nascente  do  sol  para  poder  tirar  os
moradores daquela situação. O Vereador fala que que o contrato do galpão
da escolinha venceu em agosto e que a quadra não foi coberta. O Vereador
Alexandre fala que Antônio Carvalho está muito mal informado, pois a
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quadra está sendo coberta. O Vereador Antônio fala que está sendo feito
após  tanta  cobrança  e  que  o  Prefeito  nem  a  empresa  não  deram
explicações.  Alexandre  fala  que  dentro  do  setor  público  não  se  pode
transferir licitação de uma área para outra. O Vereador responde que sim,
pois foi feito muita coisa mal feita nesta gestão. Antônio carvalho fala se a
obra está sendo feita, parabéns, mas que foi em cima de muitas cobranças,
pois ninguém explicava se existia ou não dinheiro para fazer a obra. O
Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 06 de junho de
2016.  Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos vai
assinada para a configuração dos fatos.

Carvalhópolis, 30 de maio de 2016.

Antônio Carvalho                  Adriane Rodrigues de Carvalho
Presidente                                              Vice-Presidente

Cristóvão Rodrigues de Carvalho
Secretário

Alexandre Rabelo de Carvalho                   Pedro Gonçalves Filho
                Vereador                                                       Vereador

Denil dos Reis Codignole                    Emílio Alfrânio Pereira
Vereador                                                     Vereador

Paulo Eduardo de Lima                      Sirley Messias Alves de Carvalho
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