CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da décima nona sessão ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal
de Carvalhópolis que aconteceu no dia 06 de agosto às 19 horas e contou
com a presença de todos. Josuel faz leitura da Ata da 18ª Sessão Ordinária
que é aprova sem ressalvas. Josuel faz leitura ofício resposta ao
Requerimento 07/2018 de autoria do Vereador Alexandre Rabelo de
Carvalho. O Secretário faz em segui leitura de Indicação 07/2018 de
autoria do Vereador Josuel dos Santos Sales que indica necessidade de
providencias quanto a manutenção do Parque Municipal Dona Jandira. O
Vereador também faz leitura da Indicação 08/2018 de autoria do Vereador
Antônio Carvalho que indica providências quanto a iluminação pública
Adriane apresenta o Projeto de Lei 38/2018 que autoriza convênio entre o
Município e a AMM. O Vereador Josuel faz leitura do referido Projeto. O
Expediente é encerrado e é iniciada a Inscrição para uso da tribuna. A
Vereadora Andreia faz uso da palavra e fala que os motoristas do posto os
procuraram falando que os Vereadores queriam cortar a diária deles.
Andreia então diz que sabe o quanto eles trabalham e que os quatro
vereadores jamais querem fazer isso e sabe o quanto o trabalho deles é
difícil e que querem mais é um aumento e não corte para eles. Andreia pede
para Aline que é base do governo que peça aos responsáveis para podarem
as árvores da praça. A Vereadora presta esclarecimento sobre a
ambulância que ganharam das Deputada Geisa Teixeira e que não puderam
trazer por ser daí de Copa e depois entrou no período eleitoral e 40 cidades
também ficaram sem receber e irão recebê-las pós o período eleitoral.
Andreia diz que foi criticada que tirou foto para aparecer e que não fez isso
para isso não, e que tem certeza que o veículo virá para Prefeitura. O
Vereador Denil faz uso da tribuna e fala sobre a emenda da Escola no valor
de R$ 100 mil e a obra está sendo realizada agora. O Vereador fala que o
Diretor Fábio está feliz e parabeniza o pela competência. Denil fala sobre a
diária e que se depender dele vota a favor para aumentar e que jamais foi
contra, pois eles não medem esforços para trabalhar e não tem horas para
atender as pessoas. O Vereador Antônio Carvalho pergunta se Denil tem
conhecimento de alguém que falou que foi a Câmara denunciante dos
motoristas, pois tem escutado dos Vereadores que falaram que havia sido a
Câmara a autora da denúncia da diária. O Vereador fala que eles ganham
uma merreca de salário e que jamais denunciariam eles e que é um crime
alguém acusar a instituição. A Vereadora Andreia fala que não disseram
que foi a Câmara, mas sim os 4 Vereadores de oposição. O vereador Denil
fala que quando os Vereadores fazem viagem sempre trazem resultados,
como emendas já paga e cita exemplo. O Vereador fala do Jardim Laura e
que é urgente a iluminação do Bairro e que o Projeto foi votado de
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emergência e até hoje nada sendo que pagam por iluminação pública. O
Vereador Alexandre faz uso da tribuna e fala sobre surpresa desagradável
ao saber de coisas que eles não fizeram. O Vereador fala que é lastimável
votar com criticas diante uma gestão frágil, pois um gestor de peso não
acusa Câmara nem Vereadores e que não é a única acusação que ele leva,
pois uma pessoa humilde foi pedir uma consulta para o Prefeito e que essa
eleitora ainda disse que o Prefeito disse que não poderia dar consultas
porque os Vereadores Denil e Alexandre proibiram isso. Alexandre fala
que então ele realmente é poderoso, por ter o poder de proibir e que esse
fato de fala do Prefeito só mostra incompetência total. O Vereador fala que
não ia denunciar motorista e que se verificarem as Atas anteriores poderá
ver que sempre reivindicou melhores salários aos motoristas e que
inclusive quando dobraram o salário da Dra. Estela ele ainda disse que
achava certo que aumentasse o salário dos servidores de carreira da
educação, motoristas e que a doutora só de nome, pois não sabe nem da
parecer jurídico e que o procurador teve que voltar de férias para dar
parecer porque ela não dava conta. Alexandre fala que é fácil enganar
pessoas humildes falando que Vereador proibiu de dar consultas, mas que
sabe de fonte segura que tem autoridade aí que recebeu consulta paga pela
Prefeitura e que não vai citar nomes por questão ética. O Vereador fala que
para quem pregou tanta mudança Carvalhópolis está que nem caranguejo
andando para traz e que até quando vão culpar Gilsão, Zequinha, Dr.
Gilson. Alexandre fala que os Vereadores da base haviam dito que a viatura
da patrulha rural não iria embora e que nas férias se deparou com o
contrário, a viatura sendo guinchada e levada embora. Alexandre ainda fala
que o Prefeito é mentiroso e não fala, por exemplo, que está sendo
processado por improbidade administrativa, mostrando total incompetência
dele e sua equipe e que nenhum setor funciona na administração frágil e
que perdem uma ambulância que jamais poderiam ter perdido em uma crise
dessas e questiona se foi pelo fato da deputada Geisa Teixeira ter liberado
emenda que não foram buscar e que se vier em janeiro quem que pagará o
pato até lá, questiona o Vereador falando ainda que a população é que
sofre, sofre com a falta de medicamento, médicos, farmacêuticos.
Alexandre fala que fez solicitação como cidadão para prefeitura e não
recebeu até hoje informações e vai apelar ao Ministério Público. Alexandre
fala que os meios que se teme a justiça e a atual gestante corre sério risco
de ser afastado antes de terminar mandato, pois gosta de humilhar, vingar e
é teimoso, não houve as pessoas, extingui cargos e acha que está acima de
tudo. Alexandre fala que nem a base do governo na Câmara consegue
aturar as falhas do governo, fazendo indicações e cobranças. Sobre
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denuncia da diária, Alexandre falou que acusam Vereadores, sendo que
outras Câmaras e Prefeituras estão respondendo as mesmas denúncias, o
que deduz ser uma prática do Ministério Público para averiguar possíveis
irregularides. O Vereador ainda fala que toda denuncia agora precisam
culpar alguém e cita empresa que antes ganhava R$ 900 reais para dar
curso e atualmente já estão pagando R$ 2 mil reais sem contar que primeiro
escalão ganhando rios de dinheiro e as outras classes ganhando pouco
dinheiro e ainda querem cortar diária deles. O Vereador Luciano faz uso
da tribuna e fala sobre a diária do motorista e que há pouco mais de um
mês chegou para ele a informação que ele mesmo desmentiu e que hoje
volta a tona. O vereador fala sobre pagamento de consultas e se vereadores
iriam pagar as consultas porque o Prefeito proibiu e que o Prefeito havia
dito que o Vereador Alexandre havia solicitado requerimento solicitando
informações sobre consultas e que explicou a pessoa que o Legislativo
estava de recesso, tem que passar pelo Plenário para aprovação
Requerimento o que não aconteceu e que Vereador tem sim que fiscalizar
as ações do Poder Executivo, o que nada impede o mesmo de exercer suas
funções e que ou o Prefeito não quer mostrar o que foi feito ou não quer
pagar as consultas. Luciano fala sobre as diárias dos motoristas e que é
muito pior, pois era motorista no início da gestão e então na época o
servidor Marcos Pulo foi queimado pela Administração quando resolveu
falar a verdade lutou para aumentar o valor da diária e que isso foi bem no
começo da gestão e agora em agosto de 2018 nada foi feito para melhorar a
situação dos motoristas e só que agora vão cortar ou estão com a intenção
de cortar e precisam de alguém para pagar o pato e quando que os
Vereadores tem poder para impedir o Prefeito de pagar diárias e que chega
a ser ridículo isso e que se tem oficio que mostre que prove, pois o nome
que chegou é que advogada estela tem falado isso e que essa mesma
advogada não deu nenhum parecer no mês de julho, pois o advogado estava
de férias e que ela não daria parecer nenhum, isso dito por ela nos
corredores da Prefeitura. Luciano cita outro servidor e que segundo ele, um
servidor que está sempre envolvido nas polêmicas da atual gestão e que
ainda escreveu em sua rede social “para se falar mal de um governo você
precisa não precisar dele” e que se todos concordam com isso, Luciano diz
que não concorda, pois se vive em um país democrático e continua com a
frase da postagem “ depois precisa não tê-lo ajudá-lo a elegê-lo” ou seja,
quem não ajudou a eleger o Prefeito não tem direito a criticar nada.
Luciano ainda fala que os próprios aliados tem criticado o Prefeito e que
são as principais criticas vem da base. O Vereador ainda fala que oPrefeito
precisa provar que houve denuncia injusta que impede ele de fazer as
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coisas. O Vereador conclui sua fala falando sobre o corte de árvores da
Pracinha São Sebastião e que foi procurado por munícipes então foi ao
departamento de Mio Ambiente e diz que foi muito bem servido pela
servidora, e mesmo o Vereador sendo contra procurou saber da legalidade
que prontamente a servidora preparou todos os documentos, estudos, atas,
projetos e que há um planejamento de mais cortes com garantia de
replantio e está citando isso por causa da lisura e transparência da servidora
que poderia ter falado para ele fazer um requerimento que ela teria 15 dias
para responder. O vereador fala que se cortarem diária não vem da Câmara
Municipal de sim do Poder executivo e que se precisarem do apoio da
Câmara todos motoristas podem vir que os Vereadores ajudaram, pois nada
foi feito em benefício a classe. O Vereador Denil faz uso da palavra e
esclarece sobre a ambulância e fala que estava em Belo Horizonte e que o
ex prefeito citou seu nome na radio e ainda diz que o Vereador não tem
feito esforço nenhum para trazer e que os Vereadores a Vereadora Andreia
está de prova do esforço feito e até com documentação e que ainda disse
que o Vereador deveria ter posado lá para trazer o veículo, mas foi
informado que pelo responsável poderia trazer a ambulância outro dia, mas
que não sabia como ia funcionar o trabalho no dia de jogo do Brasil que era
o dia seguinte que essa ambulância será entregue pós período eleitoral. O
Vereador ainda esclarece outro ato e diz que foi ele a autoridade que
recebeu a consulta e diz que não sabia que não poderia receber, pois achava
que por pagar impostos não sabia que era imoral e que devolverá amanhã o
valor recebido a Prefeitura. Antônio Carvalho ainda pergunta a Daniel se
no dia que ele foi receber a consulta o Prefeito ou a advogada não o
orientou sobre o recebimento desta consulta. Daniel fala que não foi
orientado por ninguém. O vereador fala sobre o corte das árvores e que
vizinhos queriam fazer abaixo assinado para retirada e houve o corte para
replantio de árvores de corte pequeno. A Vereadora Aline faz uso da
tribuna e esclarece assunto sobre fato que o Prefeito responde por
improbidade administrativa e que essa ação nada mais é referente a
denúncia do processo seletivo que aconteceu sobre os profissionais da área
da saúde que o Prefeito foi notificado que esses profissionais só poderiam
ser contratados por concurso público e que a Prefeitura vinha sendo
notificada desde 2009 pela não realização de concurso público e agora com
um ano e meio a atual gestão vem sendo notificada por isso, sendo que a
prefeitura trabalhou em 2017 com orçamento feito pela antiga gestão e que
este ano o concurso será realizado pós período eleitoral e que na verdade o
Prefeito está respondendo por uma herança pela não realização de
concursos por tempos anteriores. Aline fala que o Prefeito tem uma ação de
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improbidade, sendo que o Prefeito anterior tem 4 ações duas julgadas com
condenação do ex-Prefeito e duas a serem julgadas e que então a gestão
anterior pode ainda ter 4 ações de improbidade com condenação. A
Vereadora cita um ditado que árvore que não da fruto ninguém taca pedras
e deixa seu repúdio total contra essa denuncia, pois de maneira nenhuma
teriam coragem de fazer uma coisa destas, pois sempre em palavras
valorizaram o trabalho dos motoristas e sempre foi feito assim esse tipo de
diária e que agora terá de ser diferente e que não ouviu nada da Prefeitura
sobre corte de diárias e que leu a notificação,m viu a denuncia e a
Prefeitura terá de responder sim essa denúncia que não é só dos motoristas
não. Aline fala de denúncia envolvendo máquinas da Prefeitura em obra de
terreno particular na entrada da cidade, mas as maquinas trabalhavam lá m
favor do município fazendo uma canalização de água que descia na rua a
pedido dos moradores da proximidade e também farão o manilhamento e
nada tem haver com serviço particular e que a prefeitura pegou terra de
doação para fazer o aterro no fundo e isso pode ter parecido para o
denunciante como se a prefeitura estivesse favorecendo pessoas com
serviço em propriedade particular. Aline fala sobre a festa de rodeio e que a
Prefeitura realizou duas festas e com duas empresas diferentes nos últimos
dois anos e as gestões anteriores fizeram festa sem terceirização com a
mesma empresa por muitos anos e que hoje está sendo investigada por
cartel e que se a empresa deste ano deu pulseiras é um problema ou
prejuízo da empresa, pois a gesta é terceirizada. A Vereadora fala que
olhando no site da Câmara percebeu que o Vereador Antônio Carvalho em
2016 fez um Requerimento solicitando informações sobre a esta e pergunta
para ele quando ele respondeu as respostas. O Vereador respondeu que
nunca. Aline fala que a atual administração responde todos os
requerimentos e que isso mostra que não há nada a esconder, não há
nenhum tipo de falcatrua. Josuel faz uso da tribuna e fala da Indicação que
apresentou solicitando manutenção no parquinho do Parque dona Jandira e
que o Prefeito conversou com ele que além da reforma fará a ampliação do
parquinho levando parte do Parquinho da antiga creche Vovó Maroca.
Josuel fala que sobre as podas das árvores também conversou com ele e
pediu para que se possível plantasse arvores que descem flores para que
aquele local de lazer seja mais agradável ainda para as pessoas. Josuel diz
que viu o projeto do local e que ficará muito legal. Josuel diz que as
árvores que serão plantadas já foram escolhidas, segundo Ricardo da
Emater. O Vereador diz que conversou com ele a respeito de emprego e
renda e que sugeriu para o Prefeito em qualquer lugar que for feito uma
poda que plante que de flores para a cidade se tornar um local turístico e
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que perguntou a ele qual o motivo que leva as pessoas a Poços de Caldas e
que justamente são as praças. O Vereador Antônio Carvalho faz uso da
tribuna e fala sobre suas reivindicações da última sessão sobre as estradas e
que andou nos Bairros Pantano, São João, Giral da Onça, Macaco,
Inhaumas, Caete, Lambari e Arranca rabo conferindo a manutenção das
estradas e que 80% do que foi feito está bem realizado e muito trechos
ficaram bons e outros, invés de melhorar, piorou e que fez anotações e
passou para o Secretário de Obras e que precisa verificar as estradas em
tempos de chuva, pois não existe estrada ruim com sol. O Vereador
parabeniza o Prefeito pelo inicio das manutenções. O vereador fala que a
estrada de Carvalhópolis para Douradinho precisa de outra reforma, pois
colocaram pedras muito grande nas estradas. O Vereador fala do muro que
caiu na Rua Manoel Simão de Carvalho foi fetio depois de sua
reivindicação, foi feito a chegada da estrada na propriedade do Sr. José
Vítor e agradece a Administração e o Mirtinho por isso e que o Secretário
de Obras tem sido seu braço direito na Administração. O Vereador falou
que esse é o serviço do Vereador, atender o pedido do povo através de
indicação a Prefeitura e caso a Prefeitura não atenda é preciso acionar o
Ministério Público e que não se pode virar as costas a população. Antônio
Carvalho fala que o serviço na ponte do Lambari foi feito que da acesso a
propriedade do Nego do Zé Cotinha. O Vereador fala da população do
Bairro Jardim Laura que tem pago por iluminação pública sem ter e falou
com vice Prefeito que tem Projeto de luz de Led e que isso é coisa a longo
prazo, pois é uma obra de mais de R4 500 mil reais e que nem cidade
grande faz isso e que precisas resolver esse problema do Bairro, pois os
moradores sofrem com a escuridão e o risco de roubo. O Vereador faz uma
denúncia e diz que várias pessoas já presenciaram e que a Prefeitura tem
mais de 300 funcionários e cita a que a Roseli vai todos os dias almoçar
com o carro da Prefeitura e para o veículo na porta da casa dela e que se vê
o carro na porta da casa delas a partir de amanhã fará um Boletim de
Ocorrência contra ela. O Vereador fala que se a servidora recebe o salário
dela tem que ir no carro dela. A Vereadora Adriane faz uso da tribuna e
fala que foi pega se surpresa com a denúncia de diária dos motorsitas e que
os Vereadores esmpe usam a tribuna valorizando o trabalho dos servidores.
Adriane pergunta se a denuncia veio assinada. Aline responde que é
anônima. Adriane responde que fez a pergunta por que vieram perguntar se
veio denúncia da Câmara e que nunca saiu alguma denuncia da Câmara
Municipal. Adriane ressalta que agora comas transmissões muitas coisas
ficam claras, pois cada um pode assistir e tirar suas conclusões sobre os
fatos e fala que denúncia. A Vereadora agradece o Sr. Mirtinho e diz que
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não deu sossego para ele no recesso e que ele atendeu todos com presteza.
Adriane agradece a Karen também pela mesma presteza ao atender os
pedidos do Posto de Saúde. Adriane fala sobre os terrenos do loteamento
do rodeio e que foi passado para ela em outra ocasião que já iam fazer a
infra estrutura do local e na época até disse isso na tribuna, porém nada
aconteceu ainda e pede uma posição sobre o assunto. Sobre fala do
Vereador Josuel a respeito do parquinho do Parque Dona Jandira, Adriane
fala que os aparelhos da Academia da Saúde também precisam de atenção,
assim como as calçadas que estão todas quebradas e precisam de urgente
manutenção, pois uma hora uma pessoa pode se acidentar no local. A
Vereadora fala sobre iluminação pública e que falta luz em vários pontos
da cidade. Adriane fala sobre o Prorefis que vence em 10 de setembro e
pede para que as pessoas procurem os responsáveis para negociar os IPTUs
atrasados antes que o prazo se encerre. Não tendo mais nada a declarar a
Presidente encerra a Sessão marcando a próxima para o dia 06 de agosto de
2018. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente Ata que por todos vai
assinada para a configuração dos fatos.
Carvalhópolis, 06 de Agosto de 2018.
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