CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 31 de outubro de 2016 e contou coma presença de todos
os Vereadores. O Secretário anuncia que nessa sessão não haverá leitura da
ata da sessão anterior por falha técnica que já foi sanada. O Secretário faz
leitura de Indicação 28/2016 que indica necessidade de providencias de
remoção de lixo na Zona Rural. O Secretário faz leitura de Requerimento
solicitando informações sobre Asfalto no Bairro Jardim Laura e
Iluminação Pública. O Requerimento é colocado em votação. O Vereador
Denil abstém. O Vereador Pedro vota a favor. Paulo Eduardo vota a favor.
Vereadora Adriane vota a favor. Alexandre Rabelo se abstém. Vereador
Alfrânio se abstém. Vereadora Sirley vota a favor. Vereador Cristóvão vota
a favor. Antônio Carvalho vota a favor e diz que a infraestrutura não foi
feita na data prevista e o ano está terminando e o dinheiro do povo sendo
jogado fora, já que parte do que foi feito foi destruído pela chuva. O
Presidente anuncia que o Requerimento foi aprovado com cinco votos
favoráveis, três abstenções e um voto contra. Alexandre fala que se
absteve, mas não sabe o que aconteceu com a empresa prestadora de
serviço. O Presidente apresenta a Prestação de Contas do exercício 2014.
O Secretário faz leitura de oficio do parecer prévio das contas do
Município. O Presidente abre o período de discussão. Os Vereadores falam
Alexandre, Paulo Eduardo, Pedro, Alfrânio e Denil falam que não tiveram
cópias do Projeto. O Vereador Cristóvão explica e da sua opinião sobre o
Parecer e que o Ministério Público pediu ao TCE que averiguasse dois
itens, pois o relatório não foi conclusivo e pediu inspeção para o
Controlador Interno e que a relatora Adriene indeferiu o pedido do
Ministério Público dando voto favorável as constas e sugerindo medidas
para ser tomadas na Administração Pública. Cristóvão acredita que todo
mundo precisa de sua cópia para estudo. O Presidente fala que entregou
uma cópia para cada um no fim de setembro. O Vereador Paulo Eduardo
fala que recebeu também. A Vereadora Adriane fala que como pode
perceber, foi um debate entre os conselheiros e que terá tempo para
analisar e também passar para a Assessoria Jurídica. O Vereador
Alexandre fala pede desculpas, pois a prestação estava em sua gaveta. O
Presidente anuncia a inscrição para uso da tribuna. O Vereador Alfrânio
faz uso da tribuna e fala sobre curso de orçamento que fez na última
semana em Belo Horizonte junto aos Vereadores Alexandre e Denil.
Alfrãnio fala das contas de 2014 e explica que o parecer foi aprovado pelo
TCE-MG e precisa de 6 Vereadores para derrubar. O Vereador acredita que
é preciso fazer adequações no orçamento e um deles é o índice para
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suplementação de 40%, um valor absurdo. O Vereador Cristóvão fala que
no ano passado a votação foi de 30%. Alfrânio diz que votou em 20% por
considerar um valor até alto já. O Vereador fala que precisará fazer
recursos na área de educação para recursos para creches. O Vereador fala
que gostou muito do curso e ainda esteve na ALMG e Cidade
Administrativa para fazer pedidos. Alexandre disse que o pedido feito foi
o elo de ligação da rodovia 267, e trevo da 267 para Carvalhópolis que
precisa ser reestrutudo. O Alfrânio diz que solicitou um secador de café
para o Bairro Inhaumas. O Vereador Cristóvão faz uso da tribuna e fala
sobre o Jardim Laura onde os moradores sofrem indignados e que o bairro
iniciou-se em 2003 com acordo entre o Prefeito José Irineu e em troca de
infra-estrutura os proprietários dariam 33 lotes a Prefeitura, mas com a
saída do Prefeito o bairro ficou esquecido até pouco tempo atrás, em 2011
a Prefeitura assumiu toda responsabilidade do bairro nos mesmos moldes,
mas que a partir daí nada foi feito. Cristóvão fala que em meados de 2012
um recurso foi conseguido pela oposição para a infraestrutura, mas não
liberada, pois ele acredita que que Prefeitura era do PT e no governo era
outro partido. Cristóvão fala que nesse ano que conseguiram a liberação
do recurso para essa obra, mas que ficam fazendo pouco a pouco,
começou antes as eleição, passou e parte da obra já foi destruída pelas
chuvas. O Vereador fala que fizeram um requerimento cobrando
informações sobre a obra para informar as pessoas e esta resposta tem que
vir do executivo, pois eles fizeram o contrato. Cristóvão fala que o bairro
está sem condições, sem iluminação pública, mas que foi iniciado no
local, mas até hoje não fizeram mais nada. O Vereador fala que parte do
serviço de terraplanagem foi destruído para que o esgoto pudesse ser
instalado e que falta muita informação para esclarecer as pessoas. A
Vereadora Adriane faz uso da tribuna, fala que não faz mais indicações,
pois o Prefeito não deve nem ler e que agora faz sua reclamação na
tribuna, pois fica registrado em ata. A Vereadora fala que a cidade está
abandonada pelo Prefeito que no final do mandato ta pisando feio na bola.
Adriane comenta que falta iluminação do lago e que neste calor e horário
de verão as pessoas não podem aproveitar mais o parque. A Vereadora fala
que foi veículos que levavam as pessoas nas consultas foram cortadas,
assim como escutou falar que não entregarão sextas básicas e que se é um
programa não tem que cortar, sendo que no período eleitoral doam até de
três cestas. Adriane cobra melhoria no café dos servidores da Prefeitura,
que ficaram sem essa semana e cita servidores que trabalham de
madrugada e precisam de um café. A Vereadora fala da exposição é “É
você quem faz política” e convida a todos Vereadores e eleitos para
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estarem com os alunos do Parlamento Jovem na terça-feira, às 19:30.
Antônio Carvalho faz uso da tribuna e fala das obras do Jardim Laura e
diz que é uma vergonha jogar dinheiro público na enxurrada. O Vereador
fala de bueira entupida em bairros e que o Prefeito não faz nada, parece ter
abandonado seu mandato. Antônio diz que fará uma denuncia no
Ministério Público, pois pessoas que precisam de transporte para
tratamentos, tiverem este benefício cortado, e cita a filha da Dona Lurdes
do Zé Cotinha que teve esse serviço negado e que isso crime. O Vereador
fala que o Prefeito cortou a doação de remédios, deixou a estrutura da
escola sem terminar e que o contrato venceu em agosto de 2015 e que o
Prefeito não explica o que fez com o recurso da obra, se pagou, se colocou
o dinheiro no bolso e que esse dinheiro sumiu. Antônio Carvalho fala
sobre a ponte do Sr. João Bruno e que o maquinista da Prefeitura retirou a
terra da cabeça da ponte e que uma chuva pode levar a mesma. O Vereador
fala que o Prefeito não administra a tal ponto de não atender um Vereador
de sua base, citando o caso da rua que está caindo, onde mora o Vereador
Paulo Eduardo. Antônio Carvalho fala do parque de exposição e diz que
dinheiro foi investido em uma obra que servirá para zuma festa de uma
semana e que a obra ainda ficou sem terminar. Antônio fala de bueira
aberta na rua da creche e que faz essa reclamação há muito tempo, e que é
um perigo para as pessoas. Não tendo mais nada a ser tratado o Presidente
Antônio Carvalho encerra a sessão marcando próxima para o dia 07 de
novembro de 2016. E eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que
por todos vai assinada para a configuração dos fatos.
Carvalhópolis, 31 de outubro de 2016.
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