CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da décima terceira sessão ordinária do ano de 2018 da Câmara
Municipal de Carvalhópolis que aconteceu no dia 14 de maio às 19 horas e
contou com a presença de todos os Vereadores. O Secretário da Mesa faz
leitura da Ata décima segunda sessão ordinária que foi aprovada com
ressalvas doa Vereadora Aline que fala que quem patrocinou Hino do
Município foi o Geovan e não o Amélio como descrito me Ata. Josuel faz
ressalva dizendo que estão colocando rosto do ex- Presidente Lula nas
notas e não constou. Adriane coloca o Projeto de Lei 32/2018 em
discussão. A Vereadora Aline fala que o Projeto cria uma comissão
composta por 4 membros para auxiliar no processo de doação de terrenos e
que avaliaram a comprovação da renda das pessoas que poderão serem
beneficiadas. O Vereador Luciano fala que a alteração das redações e que
tem coisas a serem consideradas e que aalteração do quarto requisito na Lei
atual o beneficiado precisa ter domicilio eleitoral há um ano e na nova Lei
isso não será necessário ele terá apenas que ter domicilio eleitoral e isso ele
não concorda, pois basta a pessoa transferir o titilo e já será apta a
concorrer a doações. Luciano fala que é favorável a questão do sorteio de
localização de terrenos para não levantar dúvidas, pois sempre tem lotes
melhores localizados e sorteio isenta boatos. O Vereador diz que o que
impede ele de ser a favor do Projeto é a questão do prazo de domicilio
eleitoral. Aline comenta que é preciso olhar na Lei original e que para ser
contemplado tem cinco requisitos que precisam ser atingidos e não somente
esse que está sendo alterado. O Vereador Alexandre fala que vai mais longe
que seu colega Luciano e fala que o Projeto é ilegal, inconstitucional, pois
as palavras do novo texto contrariam a Lei Federal e que as pessoas
passaram na frente de outras que realmente precisam e o artigo 12 está
sendo totalmente alterado e que na lei antiga prevê que não será escolha do
beneficiário e será por sorteio público e agora no novo texto será de escolha
do Prefeito e que no passado aconteceu isso, o Prefeito escolhia para quem
doava terreno e onde doava. O Vereador Denil fala sobre o Projeto e
argumenta que ganhou terreno no Jardim Bela Vista e o Joaquim
Murundum foi seu porta voz e ganhou terreno e que ainda pediram para ele
votar e disse que votaria e não votou e que agora com essa alteração da Lei
não se pode deixar aberto como está o novo texto, pois tem muita gente na
fila que espera um lote há tempos e que precisam discutir com o Executivo
sobre o Projeto. O Vereador Josuel fala que é um Projeto polêmico e que
téra muito mais tempo para conversar sobre isso e entrar em consenso e que
o Projeto cria um mecanismo como a comissão de avaliação e que há
pontos divergentes, mas o beneficiário precisa ter domicílio eleitoral. A
Vereadora Adriane diz que o Projeto será votado na próxima sessão
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ordinária. Adriane apresenta os pareceres pertinentes ao Projeto de Lei de
autoria do Vereador Josuel que institui a Semana Municipal de agricultura
familiar. O Vereador Alexandre fala que o Vereador Josuel tem boa
intenção, mas o produtor rural hoje está pouco assistido, pois os insumos
estão caros e existem muita reivindicação dos produtores municiais e que
poderiam assistir mais a agricultura familiar do que criar uma semana para
homenageá-lo. Alexandre fala que talvez será um feriado e que o Prefeito
tem criado muitos feriados e que isso é ilegal e cita o dia internacional da
mulher. Alexandre fala que é contra o Projeto. Josuel fala que nem tudo
precisa ser feriado e que o Prefeito é bem crescido e responsável e que o
Projeto não tem por objetivo trazer mais tarefas aos professores e que e
cada um pode colaborar e que a intenção é resgatar o patriotismo e sobre o
autal Projeto Josuel ainda fala que pode unir com eventos da feira Livre.
Luciano fala uqe talvez o momento do Projeto não seja oportuno, pegando
pelo histórico do ano que passou, pois tivemos a extinção do cargo técnico
em agricultura, corte no orçamento da agropecuária e que existem
constantes reclamações dos proprietários rurais e que já existe também o
dia do Agricultor e que para ele todo dia é dia do agricultor. Luciano fala
que o PIB do município, praticamente um terço vem da agropecuária.
Josuel faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de Lei e Presidente
em seguida coloca o Projeto 02/2018 de autoria do Vereador Josuel Santos
Sales que é aprovado por 4 (cinco) votos a favor e 3 votos contra. Votaram
contra os Vereadores Alexandre Rabelo, Luciano Teodoro de Souza e
Denil dos Reis Codignole. Adriane encerra o expediente e inicia o uso da
tribuna. O Vereador Denil faz uso da tribuna, parabeniza os organizadores
pelo Baile da Rainha e que foi uma escolha de rainha feita com muita
transparência e parabeniza os pais das candidatas escolhidas. O Vereador
fala sobre o desfile de cavaleiros e que foi bem movimento e parabeniza
por este evento. Denil agradece o Vereador Daniel que estava arrumando a
estrada com o trator pessoal dele e que ele está empenhado em ajudar a
Administração. O Vereador fala que a festa de rodeio vem aí e parabeniza
os organizadores e diz que sempre o evento veio crescendo. O vereador
denil fala que é a favor da Câmara itinerante, mas ficam com magoas da
resposta que foi dada as pessoas dizendo que os Vereadores não deixam a
Administração trabalhar e que isso é uma mentira, pois sempre corre atrás
de Deputado para ajudar o município e que tem corrido atrás de uma
viatura para a Polícia Militar e que faz isso para a população. O Vereador
cita os kits esportivos que distribuiu no campo e que irá distribuir em outras
localidades e sabe que a Presidente não tem culpa, pois a resposta veio do
Poder Executivo. O Vereador Luciano faz uso da tribuna e parabeniza a
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organização do Baile da Rainha que estava muito bonito e capricho
especial e parabeniza também todas as candidatas a rainha e as vencedoras.
Luciano parabeniza a Polícia Militar pelo apoio dado a festa que pelo que
sabe correu com muita tranqüilidade. Luciano ala que alguns comerciantes
do município vieram questionar que protocolaram pedidos para as 4 vagas
no recinto da festa que consta no edital e que isso pode trazer transtornos
caso esses comerciantes venham a denunciar. Luciano diz que esteve na
delegacia da Polícia civil de machado conversando com o Sr. Cleovaldo e
que perguntou sobre o inquérito do combustível envolvendo servidores do
Executivo e que ele havia dito que desde março enviou ofício pedindo mais
informações ao servidor Carlos e que esse inquérito ainda não foi concluído
por falta desta documentação. Luciano fala que essa atitude poder ser crime
de desobediência e que é necessário que se agilize esse documento que não
foi solicitado por opção e sim por ato legal. Luciano pergunta se tem
respostas sobre a patrulha rural. Adriane diz que fará uso da tribuna.
Luciano fala que o Sr. Kojac necessita de doadores de sangue e quem poder
ser doador ou divulgar essa informação será muito útil. O Vereador
Alexandre parabeniza os organizadores pelas festividades do Baile da
Rainha e que foi um evento bacana. Alexandre cumprimenta as vencedoras.
Alexandre fala que o rodeio de Carvalhópolis chegou a um patamar tão alto
que não tem como retroceder e que com a estrutura que se tem hoje a festa
já fala por si e qualquer empresa vai querer pegar. O Vereador fala que em
campanha a atual Administração falou que o rodeio seria de portões abertos
e que não aconteceu e antes eram dois dias de graça e agora voltou para um
dia apenas. O vereador fala que isso foi prometido em campanha e quem
prometeu sabe e o povo também. Alexandre fala que fica chateado e que o
tiro sai pela culatra e que a Câmara Itinerante é um projeto bom da Casa,
mas pena que a Administração incompetente culpa os Vereadores por não
executar suas ações e que isso é propício de gente sem caráter. Alexandre
fala sobre a resposta da Administração sobre oficio solicitando informações
da população que foi a Câmara itinerante. Alexandre fala que Adriane tem
visão, mas não é a escolhida por eles e sim uma pedra no sapato da
Administração e é muito triste ela ser da base e não ter força. O Vereador
fala que Daniel trabalhar com maquinário para favorecer eleitor é crime,
alto promoção. Alexandre fala que não tem analgésico no posto, material
para dentista e aí culpam os Vereadores. A Administração só pensa em
rodeio. Alexandre fala que a Vereadora Adriane levou respostas ao povo e
que precisa levar mais ações e que a vereadora tem um Projeto bom e que
tem apanhado, pois prejudica o Prefeito e ela está crescendo com esse
projeto e isso não é viável ao Prefeito, pois Adriane não é a escolhida dele.
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A Vereadora Aline faz uso da tribuna e parabeniza as festividades que
antecedem a Festa do peão, começando pelo Baile da Rainha e que foi um
evento nunca visto na cidade, com grande organização, e um baile muito
bonito com muita transparência. Aline parabeniza a rainha e todas as
candidatas que participaram. AA Vereadora parabeniza a comissão que
organizou o Baile e que no domingo teve encontro de cavaleiros com mais
de 250 inscritos e sem nenhuma ocorrência. Aline espera que a festa do
Peão seja também tranquila, calma e segura sem ocorrências policiais. A
Vereadora parabeniza escola Eulza Maria pelo dia na família na escola que
aconteceu na última sexta feira que estava bem organizado e com grande
participação dos pais. A Vereadora parabeniza em nome da Roberta
coordenadora da creche, todos os servidores da instituição. O Vereador
Antônio Carvalho faz uso da palavra e agradece a Administração pela
realização das festividades e parabeniza as candidatas. O Vereador fala que
os jurados foram muito transparentes na escolha da rainha e das princesas.
Antônio fala que foi um grande movimento no fim de semana e que mostra
a seriedade na Administração em seus eventos e que tem força e faz as
coisas corretas.
O vereador exemplifica banda contratada em
Administração passada por R$35 mil sendo que no dia seguinte tocou em
Turvolândia por R$ 30 mil o que mostra desonestidade e que isso não
acontece no governo atual. Antônio fala que vai fazer uma denuncia para
apurar essa situação o que mostra que a Administração obteve grande parte
desse valor e precisa ser investigado, pois o Prefeito pagou. O Vereador
fala sobre os bairros que receberam a Câmara itinerante e agradecem aos
moradores e que o Vereador está cego em dizer que nada está sendo feito,
pois está sendo feito sim, estão mexendo devagar, mas estão executando as
obras. Antônio carvalho diz que querem jogar a Presidente da Câmara
contra a Administração, mas ela não é boba. O Vereador fala que tem
pessoas que levaram reivindicações para ele sobre o impedimento sobre a
Rua João Honorato de Carvalho no fim de semana e que fezo pedido a
Prefeitura sobre o assunto e que tem certeza que a Prefeitura fará essa
mediação coma Polícia Militar. Luciano diz que sugere aos nobres um
Projeto sobre rua de lazer em horários de lazer. Alexandre diz que é um
Projeto dele. Antônio Carvalho responde que se fosse projeto dele tinha
sido executado. Denil fala que não é Projeto do Vereador Alexandre e que
ele fez uma Indicação e não projeto. Antônio Carvalho fala que tem
acompanhado sim as obras nas estradas rurais para verificar se estão
fazendo corretamente. Sobre a patrulha rural um laudo segundo Antônio
Carvalho está sendo aguardado para ver qual procedimento tomar. Adriane
faz uso da tribuna e parabeniza a Administração pelas festividades de
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aniversário da cidade, com o desfile de carreiros, sábado com desfile no
baile da rainha e ontem desfile de cavaleiros. Adriane parabeniza a
comissão organizadora pela festa e que nunca viu o aconteceu no local,
pois a cada ano que passa a festividade ganha mais proporção. Adriane fala
que todos ficaram felizes com o resultado do concurso e que os jurados
agiram de forma transparente. Adriane agradece ao convite da Roberta e
toda sua equipe pedagógica e servidores, pais e alunos, pois foi uma
belíssima apresentação na creche. Adriane responde ao Vererador Liuciano
sobre a caminhonete ranger e que na qurta-feira estiveram com o Secretário
Geral que respondeu que um mecânico especialista estaria na quinta-feira
olhando a caminhonete para elaborar um laudo e possível orçamento e que
se Deus quiser terá para colocar este veículo a disposição da Zona Rural.
Adriane responde ao Vereador Alexandre sobre a Câmara itinerante e
agradece por parabenizar o Projeto e diz que quem leva ação é o Executivo,
e que na campanha que ela fez para Vereadora prometeu essas reuniões
informais na Zona Rural e isso ela tem cumprido e que levaria respostas de
cada reunião para a população sejam elas positivas ou negativas e que o
que cabe a ela como autora do Projeto, ou Presidente da Câmara é a
execução do Projeto. Adriane ainda fala que tem demandas sendo
atendidas, outras em andamento e outras ainda não e que jamais está
preocupa se está tendo sua imagem queimada, pois o que ela prometeu está
sendo cumprido. Não tendo mais nada a declarar a Presidente encerra a
Sessão marcando a próxima para o dia 28 de maio de 2018. Eu, Sandro
Silva dos Santos lavro a presente Ata que por todos vai assinada para a
configuração dos fatos.
Carvalhópolis, 14 de maio de 2018.
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