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Ata da décima segunda sessão ordinária do ano de 2018 da Câmara 

Municipal de Carvalhópolis que aconteceu no dia 07 de maio às 19 horas e 

contou com a presença de todos os Vereadores. O Secretário da Mesa faz 

leitura da Ata décima  primeira sessão ordinária que foi aprovada com 

ressalvas do Vereador Alexandre  que se referiu a gasto de R$ 14 mil reais 

em material de construção no EJA e  não material escolar. Aline Borges 

também faz ressalva dizendo que a Lei que possibilitou os gastos com EJA 

foi a 1263 e não como descrito em Ata. O Estensionista da EMATER de 

Carvalhópolis, Ricardo faz uso da palavra para prestar conta de seu 

trabalho no ano de 2017 no Município. Ao fim da explanação a Presidente 

Adriane agradece ao estensionista pelos trabalhos prestados no Municio e 

que ele é uma pessoa responsável e de grande índole e deixa a Câmara 

Municipal a disposição dele. Adriane da sequência na Reunião e fala que as 

contas 2015 do Poder Executivo Municipal serão votadas através de 

Decreto para serem enviadas ao TCE-MG. O Secretário Josuel faz leituras 

dos pareceres pertinentes ao Decreto Legislativo 02/2018 que aprova as 

contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015  que 

foi colocado em votação e teve uma abstenção do Vereador Antônio 

Carvalho sendo aprovado por sete votos dos Vereadores Josuel dos Santos 

Sales, Denil dos Reis Codignole, Luciano Teodoro de Souza, Aline Borges 

de Carvalho, Andreia Aparecida de Morais, Alexandre Rabelo de Carvalho 

e Daniel Lúcio Caproni. Adriane apresenta Projeto de Lei 32/2018 de 

autoria do Poder Executivo que altera a Lei Municipal 1144 de 26 de 

setembro de 2013 que dispõe sobre critérios de doações para fins de 

moradia. Adriane anuncia o fim do expediente e a inscrição para uso da 

tribuna.  O Vereador Luciano faz uso da tribuna e fala sobre a Rua que do 

acesso a festa que por coincidência é a rua que  ele mora está se 

deteriorando e provavelmente não agüente até a festa e pede providencias. 

Adriane fala sobre a limpeza no parque no período de festa e que tem feito 

por funcionários da Prefeitura que já são poucos e eles precisam limpar o 

parque e a cidade toda depois dos desfiles e que não acha isso justo, sendo 

a festa terceirizada e o parque cedido para o evento. Luciano fala que 

acredita que há meios legais para Prefeitura exigir que a empresa contrate 

pessoas para fazer a limpeza da festa. A respeito do Parque Dona Jandira 

Luciano fala que uma pessoa pediu para retirar a catraca que está lá e não 

serve para nada e foi empecilho para entrada de um cadeirante no parque. 

O Vereador fala também a respeito da Casa da Cultura e que pessoas têm 

reclamado que o local se encontra fechado com freqüência. Luciano fala de 

problema recorrente no setor de Saúde e que pessoas não estão encontrando 

médicos dentro do horário de funcionamento que seria até as 22 horas. O 
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Vereador fala que médicos tem sido trocados com regularidade e estão 

atendo no Programa PSF por fichas como havia dito o Vereador Daniel e 

que isso errado, pois médicos do programa não podem atender por fichas e 

que quem atende por fichas são médicos do quadro e não do programa e 

quem está assinando isso, pois tem carga horária para cumprir e criticou o 

projeto do salário do médico e que se não cumpre horário é obrigação dos 

Vereadores fiscalizar. O Vereador Denil disse que é prova, pois foi lá e o 

médico já havia ido embora. Luciano também diz que é prova, pois passou 

por isso. O vereador fala que participou do da reunião do CONCEP no 

sentido de saber da Patrulha Rural, pois sempre foi assunto contraditório 

nas sessões e queriam saber se foi dada baixa ou não, pois é um veículo que 

rodou 140 km, motor a disel que roda muito mais e que está em processo 

de baixa e que a pedido deles pode se interromper essa baixa. Luciano fala 

que o município está em crise, e com a demanda baixa no que se diz 

respeito a segurança, o estado não vai atender Carvalhópolis com novo 

veículo e questiona porque perder a caminhonete atual que nem laudo 

técnico tem e que foi falado em uma das sessões itinerantes que o 

município havia falhado na manutenção do carro e que a única coisa que 

sabe que o mesmo foi para Poço Fundo e voltou e falaram que não tinha 

como fazer a manutenção. Luciano fala que por mais que não tem concerto 

é mais vantagem para o município comprar outro motor, pois vai perder o 

carro por falha da Administração e que não se sabe qual a responsabilidade 

na questão do convênio, pois o medo é estourar o valor do convênio. 

Luciano fala que os Vereadores e o pessoal da Zona rural também 

ofereceram fazer vaquinha para fazer a manutenção do veículo. Adriane 

fala que não sabia da reunião do concep na sexta-feira e acredita que seus 

colegas também não e que sabia é que a Polícia Militar estaria na Prefeitura 

para fazer a apresentação de dois Policiais que vieram para Carvalhópolis. 

Adriane fala que o que foi passado a eles é que a Ranger não tinha mais 

concerto e que foram mais a fundo nisso, pois sabe desta preocupação e 

que é uma caminhonete nova e que foi feito foi uma avaliação aqui e em 

Poço Fundo e que estiveram ela e o Vereador Antônio Carvalho no quartel 

conversando com o Sargento Olair para que não dessem baixa no veículo 

ainda, além de marcarem uma reunião com o Prefeito na quarta-feira para 

discutirem esse assunto, pois não se pode perder um carro como este e que 

gaste R$ 20 mil reais, pois Carvalhópolis conta com excelente efetivo que 

precisa de veículo para fazer a patrulha rural. Luciano fala que foi procurar 

sobre a caminhonete, pois o assunto era contraditório e que o Danibus 

informou a data para ele e que procurou ele. Luciano fala que essa reunião 

acontece mensalmente e que ele deixou a todos a disposição. O Vereador 
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fala que se o Executivo não se posicionar na quarta-feira existem outros 

meios para resolver essa questão. O Vereador fala que está na Câmara para 

defender a população e que esta história que fulano vota contra o povo não 

é verídica e que não existe uma cartilha em que o Vereador tem que votar 

em A ou B e que Vereador está ali para votar de acordo ao que pensa a 

respeito das matérias. Alexandre faz uso da palavra e fala que esteve 

presente também no quartel e que vai mais além e que o posicionamento da 

Adriane é importantíssimo e que ele se antecipou a isso. E que seria 

impossível um carro novo não ter concerto, sendo que carros de 100 anos 

são restaurados e reconstruídos e agora um carro com 140 km não tem 

concerto e que até falou que se policial entende de mecânica. Alexandre 

fala que vai mais além e que se o Prefeito não pagar pela manutenção do 

veículo ele, Luciano, Denil e Andreia vão bater de casa por casa para 

arrecadar dinheiro para arrumar a caminhonete e que tem vários produtores 

rurais dispostos a ajudar. Alexandre fala que a segurança em Carvalhópolis 

é diferente, quase não há ocorrências, ao contrário de Machado. Alexandre 

fala que tem festa agora na cidade e a policia tinha que ter ferramenta para 

trabalhar e pede resolução por parte do Prefeito e que faça um laudo correto 

da viatura e que questionou isso no passado, pois senão tomarão frente e 

ficará vergonhoso para a Administração e que garante que os produtores 

rurais ajudaram com 60 sacos de café. Alexandre reclama a Mesa diretora e 

que infelizmente o carro esta dando nojo, pois não custa fazer uma 

vaquinha para lavar, pois tem lixo, resto de comida e então quem anda na 

Zona rural no carro que lave o veículo e se a câmara não tem licitação para 

isso que façam uma vaquinha. O Vereador fala que não votou contra 

projeto de produtor rural não e que passou uma emenda que não foi aceita 

para a maioria, uma emenda reduzindo a abertura para 12 metros e não os 

18 que hoje enfrentam dificuldades, pois quer ver se conseguirão abrir a 

estrada que tem eucalipto dos dois lados, pois se ficarem só catando as 

partes que querem é muito fácil. Alexandre parabeniza o pessoal pelo 

desfile de carreiro que resgata as tradições e que esteve muito rápido no 

evento e viu que asfaltou o recinto do rodei Oe questiona se o resto do 

bairro será asfaltado, pois prioridade é a população, pois a festa tem 4 dias 

e diz que não está para criticar, pois o serviço ficou muito bom.  O vereador 

fala que a festa é terceirizada e que a empresa leva todo dinheiro e que 

espera que façam o asfalto no bairro com a mesma presteza que foi feito no 

recinto. Denil fala que o dinheiro para o esgoto já tem do dinheiro que 

sobrou da ETE. Denil fala do curso de novas eleições e que foi muito bom 

e proveitoso. Alexandre finaliza e que aguarda o posicionamento do 

Prefeito em relação a caminhonete. O Vereador Daniel faz uso da palavra. 
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O Vereador Daniel faz uso na tribuna e diz que foi convidado para 

inauguração de uma ótica que abriu em Carvalhópolis e parabeniza a 

Keniara que traz esse beneficio para a cidade e também por óculos que ele 

criou e a marca leva o sobrenome Caproni e que com tempo ela poderá 

vender os óculos para outras óticas. O Vereador parabeniza a administração 

pelo asfalto do rodeio e que foi feito com recurso próprio. Daniel fala que a 

catraca foi colocada no lago devido a entrada de bicicletas que 

atrapalhavam as pessoas. O Vereador fala da caminhonete e que foi 

passado para ele que tinha que dar baixa e ele acreditam que é um carro 

novo que precisa ser arrumado sim e fala que lesado na Zona Rural e teve 

dois motores em sua propriedade rural e que reunirá com Prefeito também 

na quarta-feira e ele dará todo apoio para arrumar o veículo. A Vereadora 

Aline Borges faz uso da palavra, parabeniza Ricardo pela apresentação 

feita na sessão sobre a EMATER e que pode notar que o município é 

dependente da agricultura, principalmente da agricultura familiar. A 

Vereadora fala que a Prefeitura está no caminho certo em apoiar a 

EMATER e cita a feira Livre que também ajuda o produtor rural. Aline fala 

da Festa de Peão e que o evento é terceirizado, mas que os desfiles que 

antecedem mais o baile da rainha são organizados pela Prefeitura através de 

uma comissão e fala que 75 carreiros se inscreveram para o evento de 

domingo e que foi u recorde que traz as cada vez mais visitantes das 

cidades vizinhas. Aline fala que o asfaltamento do recinto foi feito com 

recurso próprio e do bairro será através de emenda parlamentar já está em 

andamento e a parceria para COPASA está sendo vistas para fazer a parte 

de saneamento. A Vereadora se posiciona ao veículo da Polícia Militar e 

diz que  pensa que ela é um órgão de respeito e idôneo e que se foi dado 

que o veículo não tem concerto eles deve ser consenso da Polícia e por isso 

entraram com pedido de baixa e que se pode ser revisto é claro que tem que 

avaliar a possibilidade que a Administração não fechou os olhos para isso e 

que com certeza dará apoio. Aline parabeniza o evento que aconteceu no 

sábado na Escola Maria Caproni de Oliveira com todos os pais e que o 

“Família da Escola” foi lançado o hino a Carvalhópolis e que ficou muito 

bonito e agradece a Administração da Escola e o Amélio que patrocinou o 

mesmo e que isso resgata o patriotismo. Aline parabeniza a Keniara pela 

inauguração da ótica e que não pode estar presente, mas que mais vez é 

possível ver uma pessoa acreditando na cidade. O Vereador Josuel faz uso 

da palavra e parabeniza os carreiros pelo desfile que se disponibilizaram a 

vir para prestigiar o tradicional evento. O Vereador parabeniza a iniciativa 

do Prefeito pro executar a obra de asfaltamento do recinto d rodeio e que 

ele disse que faria e se tornou real garantindo mais conforto para quem 
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freqüenta o evento. Josuel fala que o Prefeito esteve em Poços de Caldas 

para ver a respeito do saneamento e asfalto do bairro do rodeio para o mais 

breve possível ser realizado. O Vereador fala que viu em redes sociais que 

um grupo de manifestantes começaram a carimbar as notas e que isso é 

crime, pois mancha as notas e questiona até quando a pessoa é influenciada 

ao erro do outro e que é preciso defender as pessoas até certo ponto para 

não errar juntamente. O Vereador Antônio Carvalho faz uso da tribuna e 

fala sobre as estradas e que ele tem acompanhado e de acordo como o 

Projeto que foi votado deve se fazer onde pode e onde não pode não se 

deve mexer, ao retirar árvores de 100 anos. O vereador fala que as estradas 

vão ficar em boas condições e que na semana passada foi retirado um 

monte de cascalho e que servirá para continuidade das manutenções e que 

não fará vingança política. Antônio Carvalho falam que hoje conversaram 

com o Olair e que tudo que o Vereador falou aqui aconteceu e que a viatura 

será arrumada e que não estão dormindo e que o pedido de baixa não 

chegou ainda no Quartel. AO Vereador fala que critica a Administração por 

deixar de ajudar, mas o que chegou para a Prefeitura é que a caminhonete 

não tinha concerto. Antônio carvalho fala para Luciano que também está 

preocupado com a segurança das pessoas e que hoje três mecânicos 

especialistas concertaram a patrol que fazia anos que não funcionava e que 

esses mecânicos especializados darão um laudo para o veículo ranger. O 

Vereador fala que a Administração nunca negou um investimento para a 

Polícia e o Vereador ainda fala ao contrário e que isso desfaz da Polícia 

quando os Vereadores falam que vão fazer vaquinha. Antônio Carvalho 

fala que todas as Administrações deram apoio aos policiais. Antônio 

Carvalho fala que onde o PT governou deixou os municípios em situação 

difícil. A Presidente Adriane parabeniza a Administração e a Comissão 

pelo desfile de carreiros e que foi uma festa maravilhosa com recordes de 

carreiros. Adriane parabeniza a Ângela pelo evento família na Escola com 

participação de mais de 60 pessoas, parabeniza a  Secretária de educação, 

Márcia e toda equipe pedagógica. Adriane parabeniza o Dr. Geovan pelo 

patrocínio do Hino. Adriane fala que esteve em reunião na com o Sargento 

Olair na preocupação com a patrulha rural e agradece o Sargento pela 

atenção. Adriane fala que pelo jeito que Alexandre fala parece que o 

Prefeito não quer fazer, mas um especialista vai analisar o problema do 

veículo e aí sim teremos uma resposta concreta. Adriane fala que Olair 

ainda elogiou a Administração e disse que tudo que precisa são atendidos. 

A Presidente parabeniza e deseja boa sorte para Keniara. Adriane fala sobre 

o carro da Câmara e que Alexandre disse que o carro estava um nojo e que 

ele foi o Presidente e que já usaram o carro em pior situação. A vereadora 
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fala que não tem licitação para lavar carro pela dificuldade de abrir 

licitação para um único veículo e que quem lava o carro todas às vezes, 

desde que tem veículo na Instituição ou é o Sandro ou a Adriana. A 

Presidente fala que o Vereador Alexandre fala o que quer e depois não quer 

escutar e que o servidor Sandro estava de férias e ainda fez inscrição para o 

curso, sem contar que liberou o carro que iria para revisão. Adriane fala 

que se querem o carro limpo que limpem sempre quando usar. Não tendo 

mais nada. Adriane fala para o Vereador Luciano que quarta-feira 

conversarão com sargento Olair para tratar sobre assunto referente ao 

veículo Ford Ranger. Não tendo mais nada a declarar a Presidente encerra a 

Sessão marcando a próxima para o dia 14 de maio de 2018. Eu, Sandro 

Silva dos Santos lavro a presente Ata que por todos vai assinada para a 

configuração dos fatos.  

  

Carvalhópolis, 07 de maio de 2018. 
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