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Ata da  26 ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu  no  dia  29  de  agosto  de  2016,  às  19  horas  e  contou com a
presença de todos os vereadores. O Secretário da mesa faz leitura da ata
que é aprovada por todos por unanimidade. O Vereador Paulo Eduardo
parabeniza a mesa diretora pela aquisição do equipamento de audiovisual
que só trouxe melhoria ao Plenário e que a estrutura servirá para toda
população que poderá utilizar para palestras. O vereador Alexandre fala
sobre fixação do subsídio para próxima legislatura e deixa registrada que
quem está na chuva é para se molhar e que a mesa ainda não se manifestou
e  que  essa  fixação  tem que  ser  feita  antes  das  eleições  e  queria  uma
providência da mesa, pois é preciso fixar aumento ou do jeito que está. O
vereador  fala  que  se  é  medo,  por  repercussão  negativa  que  não  se
candidate, pois não se sabe quem ganha até as 17 horas do Pleito eleitoral
e é  preciso pensar no subsídio do Prefeito,  pois tem que ser  um valor
digno.  O Vereador  Pedro  também concorda  com o  subsídio  e  acha  os
valores ganhos no Município muito pouco e que o povo está consciente e
que  nada  precisa  ser  feito  escondido  e  ainda  ressalta  que  não  é  mais
Vereador na próxima legislatura, mas é a favor do aumento. O Presidente
diz  que  o  Vereador  que  quiser  apresentar  Projeto  a  Mesa  poderá
apresentar. O vereador Paulo Eduardo fala que apresenta o Projeto junto
com o Vereador Pedro, já que não serão candidatos. O Vereador Cristóvão
diz que  particularmente  é  contra  aumento para próxima legislatura  e  a
mesa  não  apresentando,  qualquer  Vereador  poderá  formular  pedido  a
mesa. O Vereador Alexandre diz que é competência da Mesa sim, mas se
não exista manifestação qualquer Vereador pode apresentar a fixação, pois
apresentar  após  eleição  com  valores  elevados  é  imoral.  O  Vereador
Cristóvão ressalta ao Vereador que não é imoral e sim ilegal. A Vereadora
Adriane diz que tem vereador que concorda com  o aumento e na rua
coloca quem apresentou contra o povo ainda. O Vereador Pedro diz que
qualquer  Vereador  que  apresentar  terá  o apoio e  que eles  que não são
candidatos poderiam não apoiar, mas apóiam. O vereador Alfrânio diz que
é a favor, pois com teto maior o Vereador tem muito mais possibilidade de
prestar serviço a comunidade e que muitos pedem patrocínios para festas,
eventos sociais e que desta forma é mais fácil ajudar. O vereador Antônio
Carvalho fala que é contra e que o salário que ganha da para trabalhar
muito bem para o povo e diz que já é contra, mesmo antes de apresentar.
Alexandre  diz  que  é  preciso  pensar  no  secretário  e  Prefeito  que  tem
dedicação  exclusiva.  O  Vereador  Paulo  Eduardo  então  sugere  que  o
requerimento  com  Projeto  solicitando  que  o  subsídio  seja  fixado  em
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salário mínimo seja analisado então. O Presidente Antônio carvalho diz
que é contra e que o Vereador Paulo Eduardo é de duas palavras, pois hora
quer  aumentar,  ora  quer  abaixar  o  valor.  O  Vereador  Paulo  Eduardo
responde que solicitou o Projeto e que nem foi apresentado e que acredita
que para não prejudicar os Vereadores futuros e pensando nas próximas
legislaturas e sem interesse, pois não são candidatos. O Presidente fala que
não serão vereadores mais e hora quer que aumente hora quer que diminua
e que só não quer que amanhã apareça um Projeto que aumente salário e
ele vote contra e isso seja usado contra ele sendo que já se manifestou ser
contra os dois projetos e é a favor de manter os subsídios como estão. A
vereadora Sirley diz que é a favor de deixar o subsídio do jeito que está. A
Vereadora  Adriane  faz  uso  da  tribuna  e  parabeniza  o  Sandro  pelas
aquisições do setor de licitação para Câmara e também pelo bom resultado
em Belo Horizonte o nome do Parlamento Jovem e que levou mais uma
vez o nome da cidade e que para o ano que vem o Tema é educação cidadã
nas escolas e que mais uma vez Carvalhópolis vai fazer bonito. Adriane
fala que o que a traz na tribuna é uma fala que já disse em outro momento
e que  vai  na casa das pessoas e que tem candidatos prometendo terrenos
e que isso é ilegal e que não é hora de doação de terreno e faz citação de
artigo de lei sobre proibição gratuita de bens em ano eleitoral e argumenta
que enganar as pessoas é crime e denúncia foi feita a promotoria e que
provas  concretas  estão  sendo  aguardadas  para  providências  tomadas.
Adriane diz que está de olho e fiscalizando sim, pois não é contra, sabe
que pessoas precisam, mas na hora certa e não desta forma incorreta. O
Vereador Alexandre faz uso da tribuna  e diz que uma calorosa discussão
foi iniciada, mas para o bem no Município. Alexandre parabeniza a equipe
da  Escola  do  legislativo  e  diz  que  no  seu  exercício  foi  iniciado  este
processo e que agora vê a proporção que o Projeto ganha na cidade e no
estado.O Vereador fala da importância de inserir o jovem na política e sem
sigla partidária e sem contar do belo trabalho feito pela coordenação dos
projetos. O Vereador elogia o Presidente pelo investimento na estrutura de
audiovisual  e  modernização  do  prédio  da  Câmara  e  que  é  muito
importante trabalhar com essas inovações e que agora problemas serão
sanados com essa aparelhagem e tudo feito com alta tecnologia. Alexandre
diz que foram criticados de que obras deixaram para sair em vésperas da
eleição e explica que eram verbas não liberadas e que foi feito e licitado a
obra do Jardim Laura e que tem sido muito tempo. O Vereador responde
fala da Vereadora Adriane e diz que para ele a fala não serviu, pois não faz
este tipo de política e que doações podem ser feitas para frente e não perto
de  eleições,  pois  quem quer  votar  pela  continuidade  dos  13  anos  em
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trabalhos sociais votará independente de doações e que este ano tem um
fato novo em Carvalhópolis que é a candidatura de três concorrentes e que
isso pode por fim nessa história de tacho e panela que sempre foi motivo
de  brigas.  O  Vereador  fala  que  é  preciso  saber  ganhar  ou  perder  e
continuar a vida e que viu um programa no Discovery em que falava a
história  da  política  americana  e  que  soltaram  um  republicano  e  um
democrata em uma ilha e que juntos tiveram que trabalhar para sobreviver.
O  Vereador  Paulo  Eduardo  fala  que  Carvalhópolis  ficou  entre  as  mil
cidades do Brasil como município eficiente. A vereadora Adriane fala que
a doação de terrenos não parece ação social e sim entre amigos, pois doa
em troca  de votos.  Alexandre  fala  que  não compactua com isso e  que
aconselhou  o  executivo  a  fazer  doação  após  a  eleição.  O  Vereador
Cristóvão faz uso da palavra e diz que  distribuição de terreno não é ação
continuada. O Vereador parabeniza a coordenação da escola do legislativo
e pelo sucesso do Parlamento Jovem que forma jovens para a política e
que realmente é um aprendizado muito interessante que deve continuar. O
Vereador  fala  que  foi  uma  sugestão  no  começo  do  ano  de  fazer  essa
intervenção no Plenário para que o mesmo possa se adequar e servir mais
a população e que até um projeto nesse sentido foi votado, pois casa cheia
incentiva a melhoria no processo legislativo. Cristóvão questiona fala do
Prefeito na rádio e que na cabeça dele só ele o seu antecessor  fez por
Carvalhópolis,  o  que  não é  verdade.  O vereador  parabeniza  o  Prefeito
pelos seus feitos no Município, como equipamentos, mas para funcionar é
preciso ter alguém com competência e vontade. O vereador fala do lago
artificial que começou em gestões anteriores que cada legislatura fez um
pouco  para  que  ele  se  tornasse  o  que  é,  mas  que  ainda  precisam  de
melhorias,  de mais  atividades para a  população,  alternativas mais  úteis
daquele  que é  um cartão postal  da cidade.  O Vereador  fala  do estádio
municipal  e  que começou com o Sr.  Toninho e  outros vieram fazendo
intervenções  e  que  hoje  tem  tudo,  mas  não  tem  atividade,  falta
administração e competência para fazer.  Cristóvão cita o clube também
como referencia que está parado, não tem atividades e que já serviu para
animais nadarem na piscina e animais perigosos e peçonhentos circulando
pelas dependencias. O Vereador cita o setor de saúde e que existem muitos
carros e não tem atendimento e que isso acontece também na área de obras
que  tem  maquinários,  mas  serviços  deixam  de  ser  prestados  a  quem
precisa. Cristóvão diz que existe uma estrutura muito boa na Prefeitura e
parabeniza a Administração por isso, mas espera que o próximo Prefeito
seja inteligente ao saber usar isso sem ver lado político, beneficiando o
povo  e  não  enriquecendo  um  pequeno  grupo  da  cidade.  O  vereador
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Cristóvão ainda fala do IPTU e que esse recadastramento foi um golpe no
povo, pois teve pessoas com aumento de 600% sendo que o município é
pobre e o povo não consegue pagar isso e o resultado é o não pagamento
deste por maioria dos munícipes. Cristóvão diz que perguntou por que do
recadastramento  e  que  a  população  não  sabia  o  porque  daquilo  e  que
quando descobriram que serviria de base para cobrança de IPTU e ITBI as
pessoas começaram a lançar valor menor, mas muitos foram enganados e
tem IPTU altos. O Vereador diz que sugeriu alternativa para cobrança mais
branda e que não foi  ouvido.  O Vereador Antônio carvalho cita o data
show colocado no Plenário da Câmara e que isso servirá para a população.
O vereador fala do IPTU e que é muito triste visitar as casas e ver as
pessoas reclamar e questionar a Câmara por não ter tomado providencias
quanto  os  valores  do  Imposto,  mas  ele  responde  que  isso  é  ato  de
competência  do  Poder  executivo  e  que  realmente  e  um absurdo  e  um
roubo contra a população da cidade. Antônio fala que o asfalto no Jardim
Laura está sendo feito, mas ruas estão ficando sem fazer e cita lugares que
não serão asfaltados. O vereador fala do mal cheiro do esgoto na COHAB
e que e nada tem sido feito. O Vereador fala de bueiros na cidade que estão
abertos causando riscos  aos moradores. Sobre os terrenos o Vereador cita
que o Prefeito poderia ter  doado 6 meses antes e não agora em época
eleitoral e que mandou requerimento solicitando isso, mas o Prefeito não
ligou para isso. Antônio fala que amanhã na rua sai que Vereador  é contra
a doação de terreno, mas na verdade é a favor e não desta forma, mas
parece  que  o  Prefeito  está  saindo  e  quer  entregar  antes  de  sair  da
Prefeitura. Antônio Carvalho cita os terrenos para construção de casas pela
caixa e doação para pequenas empresas, e afirmou que o povo foi feito de
bobo, pois o Projeto foi votado e engavetado. Antônio diz que o Prefeito
tem mentido  para  as  pessoas,  pois  promete  doar  terrenos  nesta  época
eleitoral e tem mentido sobre o asfalto do Bairro Jardim Laura, como tem
mentido sobre ter recebido 21 milhões de convênio. O Vereador fala que
tem pessoas  que  coparam cargos  na  Prefeitura  e  tem patrimônio  de  2
milhões de reais em valor , sendo que não ganharam na loto, nem na mega
sena e que isso sim é desrespeito com a população.O Vereador fala que se
arrependeu de ter apoiado o Prefeito e usou o ditado “caldo requentado
não presta” para dizer que se o Prefeito não fez nada em seu primeiro
mandato,  não  faria  no  segundo  e  que  o  povo  está  abandonado,  a
agricultura  está  abandonada  Antônio  carvalho  termina  sua  fala  e  o
vereador  Alfrânio  se  manifesta  dizendo  Graças  a  Deus.  O  Presidente
encerra a sessão marcando próxima para o dia 29 de agosto de 2016.  Eu,
Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos vai assinada
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para a configuração dos fatos.

Carvalhópolis, 29 de agosto de 2016.

Antônio Carvalho                  Adriane Rodrigues de Carvalho
Presidente                                              Vice-Presidente

Cristóvão Rodrigues de Carvalho
Secretário

Alexandre Rabelo de Carvalho                   Pedro Gonçalves Filho
Vereador                                                       Vereador

Denil dos Reis Codignole                    Emílio Alfrânio Pereira
Vereador                                                     Vereador

Paulo Eduardo de Lima                      Sirley Messias Alves de Carvalho
Vereador                                                        Vereadora
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