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Ata da oitava sessão ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal de
Carvalhópolis que aconteceu no dia 02 de abril às 19 horas e contou com a
presença de todos os Vereadores. O Secretário da Mesa faz leitura da Ata
da oitava sessão ordinária que foi aprovada sem ressalvas. Fica corrigido
que a leitura da Ata da sessão passada foi da sétima sessão e não quarta
sessão como descrito. Josuel faz leitura de ofício do Vereador Luciano
Teodoro de Souza para a empresa telefônica Brasil (Vivo) sobre queixa dos
serviços prestados. Luciano fala que esse ofício vem para atender uma
demanda principalmente a Zona rural que está muito precária e já foi muito
melhor e espera um posicionamento da empresa. Josuel faz Leitura de
projeto 01/2018 de autoria do Vereador Daniel Lucio Caproni que dispõe
sobre nome de Rua que da acesso parque do Rodeio e passa a ser chamada
de Sebastião Almeida. Daniel fala que o nome de Sebastião de Almeida foi
comentado ano passado e que fez esse projeto com apoio do Prefeito.
Alexandre pergunta se ele conversou com a família. Daniel fala que
conversou sim. Alexandre fala que está faltando o sobrenome Morais.
Daniel diz que fará uma correção e que conta com a colaboração de todos.
Josuel faz leitura do Projeto 02/2018 de autoria do Vereador Daniel Lucio
Caproni sobre denominação de Rua que da acesso a escola Municipal de
Educação Infantil (proinfância) passa a ser denominada como Professora
Hélida Flavia de Carvalho Oliveira. Daniel fala que é mais que merecido e
que a Hélida era uma pessoa e professora excelente e a idéia surgiu porque
a rua da acesso a creche que tem o nome da mãe dela. Adriane abre a
ordem do dia com o Projeto Prorefis e o coloca em discussão. A Vereadora
Aline fala que o projeto faz a regulamentação para isenção de juros e
multas para os munícipes que estiverem em débitos com o município e que
é uma oportunidade de regularizar pendências. O Vereador Luciano fala
que o projeto é importante para regularizar a receita e vale lembrar que
também preciso pulso forte do Prefeito. Luciano fala que ele também vai
regularizar pendências que ele tem com o município e explica artigo da lei
que tem dúvidas sobre o referido e faz leitura dele. O Vereador Alexandre
fala que tem a mesma dúvida que o Vereador Luciano e que é preciso
cobrar a divida, pois caracteriza renuncia de receita e pergunta se o Prefeito
terá pulso forte para cobrar a dívida. Alexandre fala que outro refiz foi feito
no passado e não é todo mundo que fez e se acionará a justiça para cobrar
as inadimplências. Luciano fala que é importante o que Alexandre falou e
que num passado recente teve recadastramento de IPTU e só que acabou
que nem não fez o cadastro foi beneficiado, pois não acionaram eles na Lei
e quem cadastrou pagou mais do que quem não fez. O Vereador Denil fala
que o povo terá oportunidade de pagar sem juros em multas o IPTU
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atrasado. A Vereadora Andreia fala da importância desse programa, pois
possibilitará as pessoas pagar menos e que o IPTU está muito caro. O
Vereador Josuel fala que esse programa vem numa boa hora para o
munícipe, ainda mais no momento que estamos vivendo. Josuel explica o
parágrafo que os Vereadores estavam em dúvida e fala que a renuncia da
receita tem vários entendimentos e acredita que pode renunciar desde que
haja lei especifica. A Vereadora Adriane fala que o Projeto será votado na
próxima semana. O Projeto do Vereador Josuel dos Santos Sales é
colocado em discussão. Josuel faz leitura do Projeto que cria a obrigação da
execução do hino nacional nas escolas uma vez por semana, junto ao hino
do município. Josuel fala que se perdeu o respeito ao Hino Nacional e essa
foi uma forma de valorizar o Hino e que as gerações futuras possam
conhecer os símbolos nacionais e respeitá-los. O Vereador pede apoio dos
demais Vereadores. O referido Projeto é colocado em discussão. Adriane
parabeniza o Vereador pela iniciativa, pois resgata o aprendizado cívico
para as crianças da escola. O Vereador Alexandre fala que está sempre
apresenta nas escolas e que o Hino Nacional já canta duas vezes na semana
nas escolas e que a iniciativa é boa, pois espera que seja votado e seguido,
pois o último de autoria de Josuel não foi seguido e não surtiu efeito
nenhum. Josuel diz que cobrou o Prefeito para que desse uma atenção
para o Projeto e que ele pediu que procurasse o Roberto para pedir para que
ele fizesse as demarcações. A Presidente encerra a ordem do dia e inicia a
inscrição para uso da tribuna. Alexandre faz uso da tribuna presta
condolências a família da dona Cezarina e em seguida fala que a Vereadora
Adriane mencionou seu nome pela segunda vez para falar que ele ganhou
um lote na vila e ele diz que realmente ganhou mesmo e que precisava
muito e se enquadraria na avaliação social, mas na época não existia
assistência e que o Prefeito doava para companheiros assinava junto ao
Vereador e que Assistência Social era só de nome. Alexandre fala que
reside lá até hoje que não vendeu sua propriedade e que vivem também lá o
vice-prefeito, o Vereador Denil, tem o Vereador Daniel que ele não sabe se
comprou ou ganhou o lote. O Vereador fala que o lote saiu muito caro para
ele de tanto que sofreu de perseguição na era José Irineu. Alexandre
agradece o destacamento da PM pelo convite e fará forças para ir lá. O
Vereador fala que foi procurado por pessoas, que reclamaram que estão
faltando medicamentos para diabetes e que tem consultas agendas para
trinta quarenta dias. Alexandre diz que duas famílias o procuraram a
respeito de material de construção e que foi pedido um forro para uma
pessoa que usa cadeira de rodas, mas até hoje nada foi feito e isso já fazem
6 meses, pois tem visto a Assistência Social doando matérias para pessoas
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que tem dinheiro e casa. Alexandre pergunta se tem licitação para material
de construção ou não. O Vereador fala pergunta sobre resposta aos
Requerimentos feitos, pois hoje venceu o prazo. Adriane diz que amanhã
será enviado para Câmara, pois o Prefeito se encontra em viagem a Belo
Horizonte. Alexandre diz que aguardará o recebimento. Alexandre também
cobra da Vereadora Aline sobre croqui da Praça que ela ficou de trazer e
pergunta como estão os preparativos para obra e se ainda a farão. O
Vereador fala de Projeto que foi votado recentemente sobre mecanismos
para levar trabalhadores para Machado e o Vereador Daniel disse que o
Prefeito negociou com a gardênia, mas isso é crime de improbidade, pois
não existe negocio e sim licitação e se isso aconteceu haverá problemas.
Daniel fala que a interpretação foi errada, pois a linha pertence a gardênia e
ela disponibilizará uma linha de circular para a cidade nos horários
necessários e que não sabe de que forma que começou, mas o Tião
começou a fazer uma linha desta para machado até a licitação. Daniel fala
que o Diretor da Gardenia havia falado que se o Prefeito não fosse a Pouso
Alegre conversar a linha acabaria, pois levam prejuízo de R$ 11 mil por
mês. Alexandre agradece aos demais e encerra sua fala. O Vereador
Luciano faz uso da palavra e fala da falta de iluminação do Parque e que
funcionários têm orientado aos usuários para não usarem o parque à noite
por riscos de animais peçonhentos, pois senão há condição que se faça o
fechamento o parque antes que algum acidente aconteça. Luciano pede
manutenção as estradas do Esmeril que da acesso ao bairro Arranca Rabo,
pois está sem condições de passar por lá e pede que algum Vereador da
base intervenha. O Vereador agradece ao Vereador Daniel que interveio em
um pedido que fez a ele a respeito de material de saúde para o Asilo e ele
mesmo fez o elo e levou até lá o que era necessário. Luciano fala sobre
seus Requerimentos e respostas que não chegaram e pergunta se todos dois
desceram juntos. O Vereador Daniel faz uso da tribuna e presta
condolências a família da Dona Cezarina. O Vereador fala que conversou
com o Secretário e que o filtro da piscina já está instalado. O Vereador
apresenta o Projeto da reforma do clube e que o Prefeito viajou a Belo
Horizonte atrás de um recurso para viabilizar essa reforma que ficará em
R$ 170 mil. Daniel fala de dois tanques de leite que estavam a mais de dois
anos abandonados no Esmeril e que era um recuso conseguido pelo
Vereador Denil e que o Prefeito instalou um tanque no Arranca Rabo e
outra no Esmeril, no Sr. Chico Moreira. O Vereador parabeniza o Prefeito
por essa iniciativa que valoriza os pequenos produtores de leite. Denil fala
que realmente é uma emenda do Deputado Ulysses Gomes. Daniel fala
sobre o terreno e diz que ganhou, em resposta ao Vereador Alexandre e diz
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ainda que tem orgulho e agradece por isso. A Vereadora Aline faz uso da
palavra e comenta sobre a Ata em respeito a comentário do Vereador Denil
que disse que um munícipe havia ligado para ele para reclamar das estradas
no Bairro Arranca rabo. A Vereadora disse que havia recebido uma
solicitação da filha do munícipe e já conversava com ela sobre o que
poderia ser feito e por isso sentiu na obrigação de ligar para eles para
esclarecer os fatos e que o munícipe diz que não ligou para ninguém, pois
já sabia das respostas e que outra pessoa ligou do terreno dele. Aline fala
que as máquinas estavam lá no esmeril fazendo o trecho que sobe até a
Serra do Arranca Rabo. A Vereadora fala que na semana passada teve
muito questionamento, ataques e defesas com relações as Administrações
anterior e atual e queria esclarecer alguns fatos. Aline fala que quanto a
piscina e que falaram na semana passada que nem boi nada mais, a
Vereadora fala que ninguém sabe que quando o Prefeito atual assumiu
tinha uma notificação de dezembro de 2016 para o ex-Prefeito interditando
o clube recreativo, sem contar que os canos da piscina estavam entupidos
com cimento. A Vereadora fala sobre o IPTU e que falam que o Prefeito
prometeu diminuir o IPTU e que realmente prometeu e que uma licitação
da gestão passada foi feita para recadastramento e o serviço não foi feito e
pagaram mais de R$ 60 mil reais para isso. Aline fala que reclamam das
estradas, mas não procuraram saber se antes faziam revisões especializadas
e necessárias como foi comprovado por técnicos que vieram ver a maquina
parada no pátio. Aline fala ao Vereador Alexandre que o croqui da Praça
não está pronto. Aline diz que já cobrou várias vezes a iluminação do
parque e que até sugeriu que colocassem iluminação com foto célula e que
vai mais uma vez procurar saber sobre o assunto. O Vereador Antônio faz
uso da palavra e diz que ele e o Sr. Mirtinho andaram quase que todo
município olhando as estradas e diz qo Luciano que esse trecho que ele
citou foi feito e que nesta semana farão o Arranca rabo, Giral e Pantano.
Antônio fala que vai dar seguimento na sua fala e que é uma pena que o exprefeito não esteja no auditório e fala sobre moveis que sumiram em 2016 e
que o Prefeito foi aviado pelo procurador e pela Assistente Social para
fazer uma denuncia e que ele respondeu que não poderia fazer isso, ir
contra seus apoiadores. O Vereador fala de denúncia que fez sobre a
locação de mais de dois anos do barracão do Paraná e que o Prefeito
certamente terá que devolver esse valor. O Vereador também fala que o
Prefeito fez um muro da escola e que tem apenas 8 anos e caiu. Antonio
Carvalho fala que o Prefeito certamente será condenado por causa do
IPTU, pois pagou a empresa sem que ela tenha prestado o serviço e essa é
dificuldade do atual Prefeito diminuir ou recadastrar de forma certa o
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IPTU. O Vereador fala que no final do ano o Prefeito recebeu duas verbas
de repatriação nos valores de quase R$ 600 mil e fez apenas aquela
rodoviária e onde ele colocou o resto do dinheiro. O Vereador fala sobre
material de construção e que a Prefeitura doou para pessoa carente na
época do ex-Prefeito Zequinha e que ele recebeu a requisição e recebeu da
Prefeitura e não entregou para a pessoa e a munícipe até já morreu e que o
ex-prefeito enganou e tapeou as pessoas dando tapinha nas costas e
balinhas e ninguém sabia realmente quem era essa pessoa. O Vereador fala
do caso das matérias que a prefeitura licitou em dezembro de 2016 e
recebeu no recesso, mas ninguém sabe para onde foi esse material ou se
receberam tais produtos. A Presidente faz uso da tribuna e presta
condolências a família da Dona Cezarina. Adriane parabeniza todo elenco
pelo teatro a Paixão de Cristo, parabeniza o Emerson e todo elenco.
Adriane fala sobre o Requerimento e que a Prefeitura enviará amanhã para
a Câmara Municipal. Sobre a reclamação do Vereador Alexandre, Adriane
fala que a Prefeitura já está em fase de licitação e cotação de preços para
material de construção. A Presidente diz que cobrou muito no passado
sobre a iluminação do lago e hoje continua da mesma forma e faz o pedido
a Administração que faça a manutenção da iluminação do lago. Adriane
parabeniza o servidor Ari por cuidar muito bem do Parque Dona Jandira
que está muito limpo sempre. Adriane diz que tem resposta do
requerimento enviado a Prefeitura sobre Itinerante realizada no Lambari e
no Bairro do São João em 24 de fevereiro e que logo poderá encaminhar
aos moradores a resposta do Prefeito. Adriane fala que o Vereador Antônio
Carvalho percorreu a Zona rural com o Sr. Mirtinho para verificar as
estradas. Antônio Carvalho agradece o Sr. Mirtinho. Adriane também
agradece o Sr. Mirtinho que resolveu uma demanda da Administração hoje
de manhã. Adriane agradece as meninas do setor de licitação e fala que
esteve lá hoje para um bate papo com elas. Não tendo mais nada a sessão é
encerrada sendo a próxima marcada para o dia 09 de abril de 2018.
Carvalhópolis, 02 de abril de 2018.
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