CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da 31 ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 10 de outubro de 2016, às 19 horas. O Presidente
declara aberta a sessão. A Vice Presidente faz leitura da ata da sessão
anterior que é aprovada por todos. A Vereadora Adriane faz leitura de
oficio do Governo de Minas gerais de liberação de Convênio de 300 mil
para construção de terminal Rodoviário. O Presidente avisa que não há
ordem do dia. O Vereador Alexandre fala que existem 4 Projetos para
votação e pergunta quando haverá a votação deles. O Presidente responde
que essa votação será iniciada na sessão do dia 17 de outubro de 2016. O
Presidente avisa os vereadores para se inscreverem para o uso da Tribuna.
A Vereadora Sirley faz uso da tribuna e deixa uma mensagem de
agradecimento e diz que a maior vitória na competição é derivada na
satisfação interna de saber que você fez o seu melhor e que obteve o
Maximo daquilo que deu e agradece ao voto de confiança data ao Prefeito
leito José Antônio de Carvalho e que foi uma batalha árdua limpa é de
vitória justa e deixa mais uma vez seus sinceros agradecimentos. O
Vereador Pedro usa a palavra, parabeniza os eleitos e diz que a eleição foi
um pleito tranqüilo e deseja sucesso a todos. A vereadora Adriane faz uso
da palavra e agradece a toda população de Carvalhópolis e fala que a
campanha não foi fácil, pois poucos dias foram nessa campanha para
trabalhar., Adriane diz que sua campanha não foi fácil, pois teve alguns
obstáculos como colegas vereadores que falaram em algumas casas que
ela não teria 20 votos. Adriane agradece o Fabio presente que ajudou
muito pela campanha e outros também que ajudaram e que já fez o
agradecimento. A vereadora diz que muitos questionaram o apoio do Fabio
em sua candidatura, mas que as pessoas sabem o motivo para que ele
tenha tido apoiado o lado que apoiou nesta eleição, pois na outra trabalhou
para o PT e apoiou o Vereador Denil que virou as costas para ele quando
ela o apoiou e por isso veio o reconhecimento. Adriane agradece as casas
por onde passou e que foi muito bem recebida e que se Deus quiser no ano
que vem junto aos vereadores construirão uma boa legislatura. Adriane
parabeniza os eleitos e não eleitos pela bela campanha e que alguns não
fizeram não, falaram mal dela nas casas e diz que foi sim eleita pelo
reconhecimento, pelo seu trabalho, sem mentir para as pessoas e que foi
eleita pelos méritos dela, sem pedir nada em troca, sem enganar ou mentir
para as pessoas. A Vereadora fala do fato que aconteceu na cidade na
última segunda em que vândalos danificaram veículos do posto de saúde,
veículos estes que servem estes vândalos e que isso que aconteceu é uma
vergonha não saber perder ou ganhar, pois não sabem ainda quem foi o
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
responsável. Adriane diz que esteve com as autoridades policiais, civis e
militares para ajudar a investigar essa destruição ao patrimônio público e
que isso é um crime, pois é do povo. A vereadora diz que fez um
Requerimento solicitando explicações a Secretaria de Saúde. Adriane faz
leitura do Requerimento e diz que já obteve respostas da Sra. Rosa.
Adriane fala que esteve por duas vezes conversando com o Dr. Juliano
delegado da polícia Civil e que ele está muito interessado em solucionar.
Adriane fala que passou pela Prefeitura e que viu o portão fechado escrito
“Fechado para balanço” e pede explicação da base do Prefeito para esse
problema. O Vereador Alexandre diz que viu a publicação no Facebook e
que viu comentários de que o Sr. João Carlos tem câmaras que filmaram
os indivíduos responsáveis pela depredação. Adriane responde que quando
estava na delegacia fazendo ocorrência o Sr. Diogo a cumprimentou e que
ele havia conversado com o João Carlos e se ele falou contou para ele e
não para mim. O Vereador Paulo Eduardo faz uso da tribuna e parabeniza
a todos eleitos e também os que não foram eleitos nessa campanha que
segundo ele foi muito diferente, sempre muitas brigas e essa foi mais
saudável e isso vem a conscientização da verdadeira política e que
maldade e vingança não leva nada e só traz discórdia. Paulo Eduardo
espera da nova Legislatura um bom trabalho, tanto na Câmara, quanto na
Prefeitura e que todos sabem e sua posição política, mas é preciso desejar
um bom trabalho para aqueles que foram escolhidos pelo povo. Paulo
Eduardo deixa os parabéns ao Sr. Jó que foi muito bem votado e que o
resultado foi de surpreender. O Vereador fala que casos isolados
aconteceram e parabeniza a Vereadora Adriane pela atitude de solicitar
explicações, pois é preciso apurar os fatos. Adriane diz que o Dr. Juliano
abriu portarias de Inquérito e pessoas serão intimadas a esclarecer fatos. O
Vereador Denil faz uso da palavra e parabeniza os vereadores eleitos e que
o que for bom para o Município e dentro da lei, ele apoiará e votará. Denil
agradece os votos que teve e diz que não é fácil o Pleito eleitoral. O
Vereador finaliza a votação parabenizando o Prefeito e seu vice eleitos. O
Vereador Alexandre faz uso da palavra, parabeniza a todos os eleitos
espera que o Plenário possa ter mais participação popular. Alexandre fala
que a vereadora Adriane agiu corretamente como fiscalizadora do
Município, pois destruir um patrimônio público e ser chamado de vândalo
é pouco e é preciso saber realmente quem fez isso. O vereador fala que
deu parabéns ao Sr. Dionízio e o que se espera é uma Administração
voltada para todos e ressalta o clima tranqüilo do pleito eleitoral e que isso
demonstra a evolução da população. Alexandre diz que espera uma boa
gestão e que também cobrará o Plano de governo como posto de saúde
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funcionando 24 horas, médicos de variadas especialidades que fará parte
de uma oposição inteligente cobrando o que for errado e apoiando e que
for bom para o Município. Alexandre diz que Carvalhópolis não pode
retroceder. O Vereador Afrânio parabeniza a todos eleitos e todos os
candidatos que participaram do Pleito deseja uma boa Administração e
que seja uma Administração boa para todos. Alfrânio parabeniza o Sr. Jô
pela votação e diz que também ficou como primeiro suplente. O Vereador
parabeniza a Vereadora Adriane pelo empenho em apurar os fatos. O
Vereador Pedro fala que como disse o Vereador Alexandre, cobrará as
promessas do futuro Prefeito, mas que essa gestão prometeu barracões
para fabriquetas e nada foi feito e que enganou as pessoas, fez coisas boas,
mas deixou a desejar. O vereador Antônio Carvalho faz uso da tribuna
deseja boa noite a todos, parabeniza os eleitos nessas eleições, agradece a
toda população que de Carvalhópolis que confiou nele e que foi a eleição
mais importante da cidade, pois houve muito esclarecimento e muito
respeito. Antônio fala que teve candidatos que compraram votos
prometeram coisas para as pessoas e presenciou compra de votos. O
Vereador fala da placa da Prefeitura fechada para balanço e que é um
desrespeito com a população e que tem três meses de governo ainda, o que
mostra como a gestão foi ruim desde o começo do mandato. Antônio diz
que isso não é de assustar, pois fez tantas promessas e que até sabonete
prometeram de tanta mentira e que não pode nem acompanhar o Prefeito
com essas mentiras. O Vereador fala que sente vergonha de falar que foi
eleito junto com aquele cidadão, pois tantas promessas que fizeram e não
cumpriram nem a metade. O Vereador fala que tinha projeto de farmácia
básica, posto aberto funcionado 24 horas e espera que o novo Prefeito e a
nova Câmara se apóiem na população para trabalhar e não fazer o que fez
o atual Prefeito que abandonou o povo. Antônio Carvalho diz que ter
certeza do bom trabalho do Prefeito eleito e seu vice e que não e
decepcionará. O Vereador ainda fala que no Pleito tinha três candidatos e
que na verdade eram dois, pois candidato de fora não poderia ser analisado
pela população, pois não teve a honestidade conhecer a população
enquanto mora no Município. Antônio fala que o povo ficou mais alerta e
acompanhou a Administração e por isso não votou nesse candidato, pois
fizeram promessas, fizeram projetos que foram aprovados e engavetados e
cita os Projetos como do terreno do Sr. Geraldo Vioto, terrenos para
microempresas, e projetos para doação de terrenos para construção de
moradias. Esse último segundo ele fez com que as pessoas arrumassem
seus documentos para ganharem o terreno e não acorreu a doação. Antônio
também cita o Projeto da construção da dos Apartamentos e que também
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ficou engavetado. O vereador ainda fala que o Prefeito fez para um
grupinho que está lá na Prefeitura e diz que não são todos da Prefeitura,
mas o pequeno grupo que levou vantagens. Antônio Carvalho termina sua
fala e diz que no Jardim Laura onde estão fazendo asfalto, fizeram a rede
de esgoto, mas não fizeram as ligações para as propriedades o que fará
com que se perda a obra. A vereadora Adriane fala que usou a tribuna e
não deu os parabéns ao Jó e que também pelo que conhece os futuros
Prefeito e vice eles farão reunião com os nove vereadores eleitos e não só
com sua base. Adriane fala que esteve em Belo Horizonte na última
quinta-feira com o servidor Sandro que é responsável também pela escola
do Legislativo para buscar uma exposição “É você quem faz política” e
com essa exposição os alunos vão expor o trabalho dos três anos de
Projeto. Adriane aproveita e agradece ao Sandro pelo interesse e
disponibilidade, pois se não fosse por ele não tinha escola do Legislativo e
que ele possa ficar por muitos e muitos anos a frente desse projeto. O
Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 17 de outubro de
2016. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos vai
assinada para a configuração dos fatos.
Carvalhópolis, 10 de outubro de 2016.
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