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Ata da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 27 de junho de 2016, às 19 horas. Não compareceu a
sessão por motivo de luto a Vereadora Sirley Messias Alves de Carvalho.
O presidente declara aberta a sessão avisando que não haverá leitura da
ata, pois o servidor Sandro Silva dos Santos estava doente, ficando essa
para a próxima sessão. O Secretário da  Mesa Diretora fala sobre a Lei de
Diretrizes  Orçamentária  para  exercício  de  2017  O Vereador  Alexandre
justifica sua ausência da Audiência Pública. Os vereadores comentaram o
resultado  da  Audiência  Pública  e  da  presença  dos  participantes  do
Parlamento Jovem. O Vereador Cristóvão fala que não ficou satisfeito com
o novo relatório apresentado. O Vereador Paulo Eduardo fala que muitas
coisas precisam ser melhoradas na próxima LDO. O Vereador e secretário
da Mesa, Cristóvão faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias. O Presidente coloca em votação nominal o
Projeto  de  LDO  2017.  A Vereadora  Adriane  Rodrigues  de  Carvalho
Caproni vota a favor. O Vereador Alexandre Rabelo de Carvalho vota a
favor.  O  Vereador  Cristóvão  vota  a  favor.  O  Vereador  Denil  dos  reis
Codignole vota a favor. O Vereador Emílio Alfrânio Pereira vota a favor.
O Vereador Paulo Eduardo de Lima vota contra a LDO e que pouco se
muda  e  nesse  tempo  de  instabilidade  do  País  dúvidas  que  solicitamos
deveriam ter sido sanadas e não foram. O Vereador Pedro Gonçalves Filho
vota a favor. O presidente declara o projeto aprovado por 6 (seis) votos
contra  1 (um).  O Secretário da Mesa diretora  anuncia  a  inscrição para
tribuna. O Vereador Alexandre presta condolências a família de seu tio,
sogro da Vereadora Sirley. Alexandre relata que o Prefeito esteve em Belo
Horizonte  e  que  conversando  com  ele  disse  que  ele  está  tentando
conseguir uma liberação para uma rodoviária para o município. Alexandre
fala sobre licitação para resolver os problemas do Jardim Laura de infra
estrutura. O vereador parabeniza o Diretor Fábio e todo pessoal envolvido
na festa  junina da Escola  Estadual  e que foi  um evento bem bacana e
movimentado.  Alexandre  fala  sobre  obra  que  muitos  estão  reclamando
sobre a obra da Maria José do Sr. Joaquim Dunga e que terminaram pó
que tinha que ser feito.  O vereador fala sobre a sinalização das ruas que
teve critica, mas a aceitação foi muito maior e que o custo veio de multas
para essa  adequação.  A vereadora  Adriane faz  uso  da  palavra  e  presta
condolências  a  família  do Sr.  Sebastião,  Família  da Dona Rosica  e  da
Dona vicentina.  A Vereadora parabeniza a escola estadual João de Paula
Caproni pela festa junina.  Adriane fala que ficou surpresa com fala do
Vereador Alexandre, mas parabenizou a sinalização para a Educação no
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transito, mas que ficou sabendo agora que teria sido um Projeto dela a
sinalização e diz que seria bom mesmo se o Prefeito acatasse idéias da
oposição  e  que  não  é  um projeto  dela,  pois  vereador  não  pode  fazer
Projeto que gere gastos. A Vereadora diz que Prefeitura não tem dono e é
do povo e  que  pessoas  tem ido pedir  alguma coisa  e  não estão  sendo
atendidas por ser de oposição na Política e que o Sr. Rodera, filho do Sr.
Lenir cansou de ir  à Prefeitura pedir ao secretário de obras maquinário
para plainar um terreno na roça e que o mesmo secretário arruma esse
maquinário  para  outra  pessoa.  O  vereador  Paulo  Eduardo  faz  uso  da
palavra e presta condolências a família do Sr. Sebastião, Família da Dona
Rosica e da Dona vicentina. Paulo Eduardo fala sobre esporte e que é uma
vergonha  as  meninas  que  jogam  vôlei  pedir  dinheiro  para  comprar
uniforme.  O  Vereador  fala  que  realmente  o  esporte  está  esquecido  na
cidade, o clube está abandonado, a piscina serve para aula de natação de
gado,  criação de cobra,  sem contar  do uso de drogas  dentro do clube.
Paulo  Eduardo  parabeniza  pela  a  Administração  pelas  obras  que  se
iniciaram no Jardim Laura. O vereador agradece pelo convite do Diretor
da Escola pela festa junina. Sobre a sinalização no transito é muito bom e
que  no  começo  causa  realmente  transtorno.  O  vereador  pede
estacionamento  para  motos  na  Rua  João  Honorato  de  Carvalho.  Paulo
Eduardo fala que na rua de sua casa foram arrumar um esgoto e acabaram
deixando mais estragos com manilhas quebradas e rua aberta. O vereador
fala que a rua já está do mesmo jeito, com um trecho caindo na esquina e
parece que aquela região do bairro está esquecida. O Vereador Cristóvão
faz uso da palavra e fala que em 1997 foi criado uma lei para ajuda de
pequenos produtores rurais, carretos e transporte e que em 2005 a Lei foi
adaptada e  daí  foi  cortado todo transporte do Município,  só que a  Lei
existe, mas o serviço é feito para um e não para outro de acordo com o
interesse e que então poderia rever a lei para voltar a fazer o serviço de
transporte para os pequenos produtores.  O Vereador presta condolências a
família do Sr. Sebastião, Família da Dona Rosica e da Dona Vicentina.
Cristóvão volta  a  falar  desse serviço de máquina e  que acompanhou o
serviço do Sr. Ziquinho e que fez um aterro tudo de forma particular, mas
o Prefeito acredita que esse serviço tenha sido feito lá pela prefeitura, mas
não foi. O Vereador Cristóvão fala sobre a sinalização e diz que foi uma
boa  iniciativa,  mas  que  acha  que  existem  multas  abusivas  da  polícia
Militar e com essa nova sinalização essas multas aumentarão. Cristóvão
fala das obras no jardim Laura e que fica contente com as noticias trazidas
pelos vereadores e que sobre o Jardim nascente do Sol não escutou  nada
sobre o asfaltamento da rua sem terminar. O Vereador Antônio carvalho
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faz  uso  da  palavra  e  também  presta  condolências  a  família  do  Sr.
Sebastião, Família da Dona Rosica e da Dona vicentina. O Vereador fala
sobre  o  Sr.  Ziquinho  e  que  realmente  o  serviço  foi  feito  de  forma
particular, pois sempre tem muitas pessoas em sua frente, sendo que tem
tantas máquinas na Prefeitura e diz que isso é maldade e capricho. Antônio
fala que fez uma solicitação ao Prefeito sobre fala dele sobre 21 milhões
de verbas no Município e que o mesmo não respondeu o que seria sinal de
muita coisa errada. O vereador diz que quer do Prefeito que ele mostre
onde estão as obras da referida verba. Sobre o Jardim Laura o vereador
fala que está cansado de escutar que a obra estará pronta. O Vereador falou
que queria ser um cachorro se essa obra ficasse pronta em junho como
prometido e realmente não ficou. O vereador fala sobre a canalização do
terreno  do  Sr.  Aloísio  e  que  de  tanto  falar  fizeram,  mas  que  precisa
arrumar, pois cai direto no córrego. Antônio cobra do Prefeito funcionários
no Posto de Saúde no fim de semana, pois é muito sofrimento para as
pessoas. Antônio Carvalho fala que a Administração não gerou empregos
no último ano, não trouxe indústrias, não construiu galpões para instalação
de indústrias.  Antônio Carvalho fala do recesso parlamentar,  deseja um
bom descanso a todo. O Vereador Cristóvão parabeniza o diretor Fábio
pelo  evento  da  festa  junina  e  todos  envolvidos  e  que  realmente
movimentou a praça. 

O Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia1ºde agosto de
2016.  Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos vai
assinada para a configuração dos fatos.

Carvalhópolis,27 de junho de 2016.

Antônio Carvalho                  Adriane Rodrigues de Carvalho
Presidente                                              Vice-Presidente

Cristóvão Rodrigues de Carvalho
Secretário
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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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