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“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da décima 21ª ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal de
Carvalhópolis que aconteceu no dia 20 de agosto às 19 horas e contou com
a presença de todos. Josuel faz leitura da Ata da 19ª Sessão Ordinária que é
aprova com ressalvas da vereadora Adriane que disse em sua fala havia
dito também que moradores do Bairro Jardim Laura estão pagando no
IPTU iluminação pública sem ter. O Secretário da Mesa faz leitura de
ofícios. Adriane Apresenta Projeto de Lei Legislativa 02/2018 de sua
autoria e faz a leitura do mesmo. Adriane apresenta Decreto Legislativo
03/2018 que dispõe sobre aprovação das contas do Poder executivo
Municipal referente ao exercício 2016. Adriane pede aos Vereadores que se
puderem votar o Decreto na sessão seria ideal e todos os Vereadores
concordam. Adriane fala que em pauta o Projeto de Lei 38/25018 sobre
convênio da Administração com a AMM será votado. Josuel faz leitura dos
pareceres pertinentes ao Projeto de Lei 38/2018 que é colocado me única
votação e aprovado por unanimidade. O Vereador Josuel faz leitura da
conclusão do TCE-MG que aprova as contas do exercício 2016 do Poder
Executivo Municipal. O Vereador Josuel faz leitura dos pareceres
pertinentes ao Decreto Legislativo que é colocado em votação única. Aline
Borges de Carvalho vota favorável ao Decreto que aprova as contas do
Exercício 2016 do Poder Executivo Municipal. O Vereador Luciano
Teodoro de Souza vota a favor. O Vereador Daniel Lúcio Caproni vota a
favor. O Vereador Antônio Carvalho vota a favor. O Vereador Josuel dos
Santos Sales vota a favor. A Vereadora Andreia Aparecida Morais vota a
favor. O Vereador Denil dos Reis Codignole vota a favor. O Vereador
Alexandre Rabelo de Carvalho vota a favor. Adriane declara o Decreto
Legislativo 03/2018 que aprova as contas do Poder executivo Municipal
referente ao exercício 2016 aprovado por unanimidade. Adriane encerra a
ordem do dia e abre inscrição para uso da tribuna. O Vereador Luciano faz
uso da tribuna e faz ressalvas da sessão anterior a respeito do levantamento
do último concurso fala da Vereadora Aline e diz que o último concurso foi
em 2010 e a gestão do Prefeito Gilson foi em 2016. A respeito do rodeio
Luciano diz que tem uma duvida em fala que a Prefeitura teria feito uma
festa mais barata, mas é a Prefeitura que fez ou é terceirizada, pois o
Prefeito está dentro da arena e que de fato ela ficou alguns mil mais baratos
e que não foi de graça, pois o show de quinta-feira custou R$ 50 mil, fora
outros gastos durante o evento já que máquinas, carros e servidores da
Prefeitura são disponibilizados dia e noite e cita empenho que tem o
Vereador Alexandre de gastos com a festa e que então passa de R$ 50 mil e
pode chegar aos R$ 80 mil que eram gastos nas festas anteriores. Luciano
fala que no edital fala que os shows foram pagos pela empresa e que na
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verdade eles foram pagos pelos comerciantes que colocaram barracas nas
ruas, pois tiveram de pagar R$ 2 mil reais para a fixarem pontos nas ruas e
que podem perguntar aos Barraqueiros. O Vereador que responde
questionamentos de internautas na transmissão e que um é a respeito do
corte de árvores e na Praça São Sebastião e que o vice Prefeito antecipou o
corte das árvores, mesmo a empresa que fará a reforma não tenha sido
contratada, pois tem processo de licitação em andamento, e que tudo bem
que quis adiantar o processo é responsabilidade dele, mas também de
realizar a limpeza e a servidora Cristiane diz que esperava a retiradas de
tocos grandes e que foi retirado e que agora fará a limpeza. Luciano fala
para o vice prefeito então fazer a limpeza, pois a entrada da cidade está
critica, e cita trevo, árvores da entrada da cidade, rodoviária que nem
funciona está tudo sem manutenção e com mato. Luciano fala que um
internauta falou de luz de Le no Bairro Jardim Laura e o vereador responde
que nada tem a ver com o Projeto de Luz de led e que o Projeto sim fala
que quando a luz for substituída porque parar de funcionar uma luz de led
será colocada no local e já estão cobrando na taxa de IPTU e isso precisa
ser prestadas contas ao TCE-MG e que não é por causa deste projeto que
não vai instalar, pois ficar dois anos fazendo licitação para colocar
iluminação no local, pois não se colocou uma lâmpada ou um poste no
Bairro e a população pagando por serviço de iluminação pública. Luciano
fala a respeito de transporte funcionários para Machado e faz leitura da Lei
aprovada sobre essa questão. O Vereador fala que nenhum local da Lei fala
que ele tem que estar trabalhando em Machado e que o custeio é até a
cidade de Machado e que se essa lei é subsidiar o trabalhador o porquê não
ajudar uma pessoa que está trabalhando em Alfenas, Paraguaçu, pois
quando a Prefeitura transportava o trabalhador destas outras cidades
poderiam ir e ajudava a pessoa e agora com a nova Lei a pessoa perde esse
benefício e pede os Vereadores ajuda para intervir nesta questão e pede a
líder do governo que possa ver com o jurídico uma nova interpretação para
ajudar essas pessoas. A Vereadora Andreia faz uso da palavra agradece ao
Secretário Sandro que encaminhou ofício para Caixa econômica a respeito
da Lotérica e acredita que em breve terá retorno. A Vereadora fala sobre a
questão de funcionários do PSF que não recebem abono de insalubridade e
todo mundo sabe que é direito do servidor da área de saúde que tem contato
direto com o paciente receber a tal gratificação e cita alguns casos
solicitando a líder de governo Aline para verificar isso. A Vereadora
Adriane fala que não somente o pessoal da a´rea de Saúde, mas também os
garis que não recebem e o jurídico fala que no últimos 6 anos essa
gratificação não consta no plano de cargos e carreiras e que precisa o
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Poder executivo fazer alteração na Lei para enviar a Câmara para que seja
feito essa mudança. Andreia diz que não sabia do caso do pessoal da
limpeza e pede mudança para eles também. O Vereador Denil faz isso da
palavra e faz questionamento sobre o carro que foi preso indo para
varginha e ficou preso mais de duas semanas e pergunta o que aconteceu
com veículo da Administração e pede para Aline que traga respostas sobre
o ocorrido na próxima sessão. Denil fala que várias pessoas também
reclamaram para ele da falta de limpeza da pracinha pós podas de árvores.
O Vereador fala que moradores do Jardim Laura estão reclamando da falta
de limpeza nas beiradas das guias e terrenos que tem aparecido muitos
ratos e cobras e sobre a iluminação pública e várias pessoas estão
solicitando ajustes e que se tivesse colocado dois braços de luz por mês
desde o início da gestão já teriam feito todo bairro, além das ruas da cidade
que também tem defasagem. Denil fala que tem várias pessoas que
trabalham há mais de 4 anos em Machado e não tem carteira assinada e que
não conseguem comprovar para a Prefeitura que trabalham com o s
documentos solicitados e que precisava rever isso, pois todos tem direito,
pois na hora de votar, todo mundo vai votar. Denil fala sobre o povo do
Jardim Laura e que precisa colocar uma pessoa direto para limpar a ETE e
que a falta de limpeza diária afeta os moradores do bairro com o forte
cheiro, sem contar que tem esgoto caído direto no rio, pois não fazem a
manutenção correta. Josuel fala que quem não tem carteira assinada parece
que precisa levar uma declaração do patrão para levar no Cras. Denil diz
que a pessoa saiu de La sem essa informação. O Vereador Luciano fala que
o parágrafo único fala exatamente sobre isso a respeito de trabalhadores
autônomos e que falta desinformação do setor responsável. O Vereador
Alexandre faz uso da palavra e mostra plano de governo do atual prefeito e
fala que é muito bonito no papel e que esteve assinalando coisas, já que se
vão praticamente 2 anos de mandato e questiona o que foi realizado até o
momento e diz que papel aceita-se tudo. Alexandre diz que tudo que foi
prometido nada funciona e que o Vereador Denil levou a questão sobre
esgoto e que os servidores Claudinei, Djalma e Clelton fizeram
treinamentos em Belo Horizonte e que o Jardim Laura além de pagar por
iluminação publica sem ter ainda falta limpeza por conta do pequeno
efetivo. Alexandre pergunta cada a Administração competente, cadê a
mudança. Denil fala que o edital do rodeio tem veterinário para dar laudo
aos bois do Rodeio e que Aline e Adriane tentam mascarar os fatos.
Alexandre fala do excesso de feriados na cidade e que quarta feira foi
feriado criado de dia da Nossa Senhora do Rosário e que a Prefeitura
segundo Secretário da Câmara disse que não enviaram a Casa Legislativa
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documentos o decreto de ferido quando o Vereador foi solicitar na
secretária da Câmara. Alexandre fala que infelicidade do Vereador Josuel
rasgar seda para a Dra. Estela, primeiro que ela nem tem doutorado, mas
fala para ser irônico. O Vereador fala que esperar o que um Vereador que
tem respostas para tudo e que em certa reunião itinerante falou que se fosse
Prefeito colocaria fogo em todas as maquinas, invés de fazer manutenção e
que os Vereadores presentes na itinerante estão de provas e que ainda bem
que Josuel não é Prefeito e que terá uma carreira longa e duradoura com
essa mentalidade com essas idéias de puxar saco. Alexandre fala que
crianças ficaram sem transporte escolar no feriado, pois a escola funcionou
e que são absurdos que estão acontecendo e que precisa ser falado, pois não
é o paraíso como os colegas estão falando. Alexandre fala que algumas
coisinhas foram feitas como prometia o plano e que passar na frente de leis
como as de licitação para querer fazer as coisas não se pode, pois são leis
que mudam e que precisam ser estudas. Alexandre fala que antes tiraram a
servidora Suzi do PSF e agora voltam com ela, pois viram a capacidade
dela e que poderiam ter evitado que ela fosse retirada do ESF antes. A
Vereadora Aline faz uso da tribuna fala do plano de governo e explica o
que já foi realizado e o que será realizado. Aline fala sobre o Jardim Laura
e da iluminação do Bairro e fala que a Prefeitura precisou acionar a
empresa para terminar obra asfáltica mal acabada do Bairro que interferia
até no esgoto do Local. Aline fala que iluminação deveria ter sido feita
antes da doação do terreno e agora os moradores pagam por isso, pois
receberam lotes em 2015 sem infraestrutura que prevê a Lei. A Vereadora
fala aos moradores do Bairro que o Projeto será entregue na Prefeitura na
próxima quarta feira e que a empresa que está fazendo o Projeto após o
processo de licitação entrega a obra pronta em 60 dias e o setor de licitação
já solicitou os bracinhos. Aline fala que a Administração pegou o parque do
Rodeio sem concluir e concluiu e esta fazendo a infra estrutura do Bairro
do Rodeio, lotes doados no final da gestão anterior sem nenhuma infra
estrutura. Aline fala que a gestão atual regularizou a documentação da
Creche e que constava como não existente, Posto de Saúde funcionado a
noite com atendimento médico beneficiando todos os trabalhadores, filas
de consultas para exames especializados e que foram adiantadas. A
Vereadora fala que adiantou o ligamento do esgoto que estava parado.
Aline fala que o Prefeito foi até belo Horizonte, pois o projeto de esgoto
tinha canalização que passava dentro da uma chácara na entrada da cidade
e que se fosse seguir o projeto a risca ia cortar um campo de futebol ao
meio e que o prefeito foi solicitar um aditivo para não prejudicar ninguém.
Aline fala que tem também a feira livre que funciona na cidade. Aline fala

Rua Coronel Antônio Cândido, 71 – CEP: 37760-000 Telefax: (35) 3282-1400 Carvalhópolis-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
a respeito dos bueiros e que o Projeto da reforma das bueiras foi feito e não
foi aprovado pelo jurídico, pois o procurador solicitou um projeto para cada
bueira e esta semana foi entregue o Projeto de 77 bueiras e que teve que
fazer uma a uma e será entregue a licitação para fazer o projeto. Aline fala
que a Administração tem que ter muito cuidado com o dinheiro público
para não acontecer como uma notificação recebida na semana passada a
respeito de uma obra feita em 2014 na Avenida João Teodoro sobre uma
sargeta e a vistoria rejeitou a obra na vistoria por não seguir projeto e a
Prefeitura tem que devolver em torno de R$ 22 mil reais. Aline fala que o
Estado deve quase meio milhão de reais e mesmo assim a área de Saúde
não deixou de funcionar e agora a atual Administração ainda tem que pagar
por erros da Administração anterior e ainda não foi apurado o total de
recursos que o estado deve ao município, mas nem por isso deixou de
funcionar. A Vereadora fala que a Administração já tem dinheiro em conta
para compra de caminhão caçamba, rolo compactador já licitado, para
saúde tem equipamentos, uma van já licitada e que tem emenda sendo paga
pelo estado em parcelas de R$ 5 mil reais sendo que a emenda é de R$ 100
mil e enquanto isso vê o município pagando medicação especializada em
torno de R$ 17 mil por mês. A Vereadora fala de projeto de reforma da
praça que está sendo analisado pela Caixa e com dinheiro em conta. Aline
fala que se enganou com data do concurso, mas mesmo assim houve
notificação entre 2010 a 2016 para realização de concurso e não foi
realizado. Aline fala que a atual gestão já fez licitação para realização de
concurso público e que em breve será realizado. O Vereador Josuel faz uso
da palavra e fala que Alexandre não consegue ser um cara ético e que se
pronunciou em tom de brincadeira com ele, pós reunião de itinerante. O
Vereador fala que na semana passada houve divergências em opinião em
sua fala e fala do Vereador Antônio Carvalho e que se referiu aos times de
recriação e não aos profissionais, pois sabe que o município não tem. O
vereador fala que sua busca ali é fazer que os espaços de recriação sejam
melhorados e nada questionou sobre a competência do servidor. O
Vereador fala dos eventos que o esporte vai proporcionar nos próximos
meses, como o Primeiro Encontro de Hobbies no dia 15 de setembro, e
acontece essa semana um campeonato de futsal adulto, campeonato
intermunicipal, campeonato feminino e masculino de futsal, trilhão e
motocroos e sua busca é a melhoria desses espaços para realização de
eventos. Josuel fala que existe divergência de pensamento e pede que sua
fala seja respeitada. O Vereador Antônio Carvalho faz uso da palavra e fala
das estradas rurais e diz que na quinta-feira passada conversou com o Sr.
Mirtinho e que ele garantiu que terminaria as estradas que não foram
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concluídas. Antônio carvalho fala que quando candidatos sabiam tudo que
aconteci e que entraram para resolver problema, agora fica Vereador
culpando o outro. Antônio Carvalho fala que problema herdado precisa ser
resolvido e que as bueiras não foram feitas dentro de dois anos desta forma
que a Vereadora Aline falou não serão feitas nem na próxima gestão e fala
que se não derem início as bueiras ele mesmo fará, pois não aguenta mais
ver as pessoas reclamaram e a resposta é licitação daqui, licitação dali e
perdendo verbas por motivos da licitação e de projetos. Antônio carvalho
diz que fala o que é certo e o que está errado, agradece o que foi feito e o
que está sendo feito de errado também crítica e que o Prefeito ignora a
conversa de seus companheiros e se tivesse escutado desde o início não
estaria acontecendo o que acontece hoje. O Vereador fala que a função do
Legislativo é votar projeto e fiscalizar, mas o Prefeito é uma pessoa muito
honesta, mas não sabe administrar. O vereador fala que é preciso trocar os
funcionários da licitação e o Prefeito fala que são os melhores funcionários
que ele tem, mas o setor não anda e o Prefeito como político não está com
nada. Antônio carvalho fala que é preciso esquecer-se dessa luz de led que
é coisa em longo prazo e que é preciso cuidar do necessário para depois
sonhar. Antônio Carvalho fala que as pessoas e os companheiros do
Prefeito, seus apoiadores hoje estão reclamando de sua gestão e que o
Prefeito não visita uma obra, não visita a Zona Rural, vai da casa para o
gabinete e do gabinete para a casa. O Vereador fala que perdeu muitas
verbas ou que poderiam ter sido feitas agora e ficaram para o ano que vem,
por entrega de projetos em última hora e que tinha tudo para fazer as
coisas, mas não conseguem por não aceita apoio dos companheiros.
Antônio Carvalho fala que será uma gestão sem marco, pois tem servidores
alocados em lugares errados e precisam ser realocados ou dispensados.
Antônio carvalho responde que a Josuel que esse servidor que disse que
fará essas coisas no esporte desde o início do mandado fica só em projetos,
projetos e projetos e que se agora não fizer ele não vai deixar barato, pois
ele recebe seu salário, todo mês e precisa prestar serviços ao povo. O
Vereador Luciano presta condolências em nome de toda Câmara Municipal
pelo falecimento do Sr. Tim. O Vereador Antônio Carvalho também presta
suas condolências. Adriane presta condolências a família. Não tendo mais
nada a declarar a Presidente encerra a Sessão marcando a próxima para o
dia 27 de agosto de 2018. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente Ata
que por todos vai assinada para a configuração dos fatos.
Carvalhópolis, 20 de Agosto de 2018.
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