CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da décima 20ª ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal de
Carvalhópolis que aconteceu no dia 13 de agosto às 19 horas e contou com
a presença de todos. Josuel faz leitura da Ata da 19ª Sessão Ordinária que é
aprova sem ressalvas. O Secretário da Mesa faz leitura de ofício da
Vereadora Andreia que solicita melhorias e volta do atendimento dos
serviços bancários na Lotérica da cidade justificando os problemas gerados
para os munícipes por falta de atendimento. Josuel faz leitura de Indicação
08/2018 de autoria do Vereador Antônio Carvalho que indica providências
quanto a manutenção das bueiras da cidade. Adriane avisa que em pauta só
tem a discussão do Projeto 38/2018. Andreia fala de seu ofício para a Caixa
Econômica e fala que faz muito tempo que a Lotérica está parada e as
pessoas tem se deslocado para, por exemplo, receber o “Bolsa Família”
entre outros serviço e por isso fez esse documento solicitando providências
da gerência da Caixa. O Vereador Alexandre fala se a Prefeitura tem algum
tupo de convênio parecido como esse da AMM. Aline responde que
acredita que não. Adriane se pronuncia e diz que acredita que não há
convênio deste tipo. Alexandre fala que é um Projeto interessante, pois a
AMM da um grande suporte para o municio frente ao governo do estado e
é um valor mensal de R$ 600 reais que pode trazer benefícios aos setores
como treinamento e suporte e salienta que no artigo quarto deixa em aberto
que existe prestação de serviços já da Associação para o Município.
Adriane fala que a AMM representa 853 municípios mineiros e uma
instituição integra que dará um ótimo suporte ao Poder Executivo. Luciano
fala que é sempre adepto de qualquer instituição que aperfeiçoe o serviço e
conhecimento do servidor e que o engajamento da Prefeitura para treinar
seus servidores será fundamental. O Vereador Daniel fala que será um
convênio muito importante para o Município. A Vereadora Aline ressalta
que além da questão do treinamento essa participação auxiliará muito
quanto às publicações de editais, sem contar da integração e interação com
mais municípios. O Vereador Josuel parabeniza a Administração pela
adesão a AMM, que é a maior Associação dos Municípios do Brasil e
prestam uma assessoria e ótima orientação e um excelente projeto que vai
acrescentar muito e dará mais abertura na questão da política estadual. A
Presidente inicia a inscrição para uso da tribuna. O Vereador Luciano faz
uso da tribuna e fala que o assunto é breve e pede um auxilio aos demais
Vereadores sobre as obras que começaram no Bairro do Rodeio e as
pessoas tem perguntado e ele diz que desconhece o que tem sido feito e
como é o procedimento. O Vereador fala que os servidores de carreira do
Município tem pleiteado de forma constante sobre a questão de
insalubridade e pede aos demais Vereadores para estudar juntos o plano de
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carreira para fazer essa solicitação ao Poder Executivo e que esmo assim
um técnico de segurança no trabalho precisará emitir um laudo para
autorizar. A Vereadora Aline Borges faz uso da tribuna e apresenta a
apresentação do Dia dos Pais na Creche e em nome da Roberta
parabenizam os demais servidores. Aline faz um esclarecimento referente a
sua fala em relação a denúncias feitas e que a denúncia sobre ás máquinas
da Prefeitura foram arquivadas. O Vereador Daniel faz uso da palavra e
comenta sobre fala do Vereador que havia dito que autoridade usou
dinheiro público para pagar consulta médica. O Vereador pede desculpas a
população e diz que já devolveu o dinheiro e está com recibo em mãos.
Daniel fala que o Vereador fez essa denúncia e esqueceu que seus
companheiros TAM bem receberam consultas pagas pela Prefeitura e diz
que não citará nome dos demais colegas que também foram afetados com
isso. O Vereador fala que esta semana a Prefeitura licitou uma van de 18
lugares emenda do deputado Bilac Pinto e que em 30 dias a empresa fará a
entrega do veículo que tem elevação para cadeirante e que e servirá para o
setor de Saúde. Alexandre faz uso da tribuna e fala que será mais claro
sobre o assunto e que não fez denuncia e não citou nomes e que Daniel foi
ingênuo e infeliz de ter confessado que pegou o dinheiro público, pois
cometeu ato de improbidade e o Prefeito também. Alexandre diz que não
falou aquilo para atingir o Vereador e sim fez uma comparação de que o
Prefeito nega consulta a população, mas paga a autoridades e ainda manda
pessoas na casa dele para procurar para que ele pague a consulta
justificando que ele proibiu o Prefeito de doar consultas. Alexandre fala
que não importa se o Vereador devolveu dinheiro, pois ágil de imoralidade
e praticou ato de crime de improbidade que admira o Vereador de ter
confessado, pois mostra que ele tem caráter o que o Prefeito não tem ao
agir desta forma, dizendo que Vereador o proíbe de doar consultas. O
Vereador ressalta que tem uma promessa de asfaltamento de a rua em
frente ao Beto da Copasa, asfaltamento do Bairro do rodeio e pergunta
informações a Vereadora Aline sobre isso se ela tem alguma informação.
Alexandre fala que solicitou documentação sobre o rodeio e o primeiro
empenho que pegou leu que tem pagamento de veterinário e lendo o edital
grifou que a Prefeitura não terá custo nenhum e que o médico veterinário
teria que ser disponibilizado por conta da empresa vencedora e o empenho
foi feito em nome Glauco Henrique ferreira pago pelo Município.
Alexandre fala que houve ilicitude para quem prega que a festa é sem custo
para a Administração e fala que depois que liberam um monte de
pulseirinha acham ruim dele falar e que teve gente que ainda vendeu
pulseirinhas de cortesias de camarote por R4 250 reais. Alexandre fala que
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o povo não frequentou a festa, porque não tinha num lugar para sentarem.
Alexandre fala que vai entrar no Ministério Público, pois como cidadão
entrou com requerimento solicitando informações na foi fornecido e isso
faz quase dois meses, ferindo a lei de acesso a informação. O Vereador fala
que para quem pregou tanta mudança tem cometido muitas falhas, ao ponto
de pessoas de dentro da Prefeitura manifestarem decepção com a gestão,
pois não funciona.
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, 13 de Agosto de 2018.
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