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Ata da 30 ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 26 de setembro 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 uso da tribuna
e fala sobre a última sessão antes das eleições e que estão todos cansados,
mas ela diz que esta feliz por ser bem recebida nas casas e que colegas e
candidatos que saem para denegrir a imagem dela e que em uma casa foi
elogiada pelo Vereador Alexandre e agrade ao colega parlamentar pelo
elogio. Adriane fala sobre a rua do Claudionor e que nada foi feito e que
isso já faz semanas. Adriane fala que tem pessoas de idade que podem se
ferir lá e então pede providências. A Vereadora fala que o grupo está de
olho sobre comentários de compra de votos. O Vereador Pedro agradece a
todos que estão concorrendo às eleições e deseja boa sorte a todos.
Adriane deseja boa sorte aos colegas. O Vereador Cristóvão faz uso da
tribuna e fala sobre a campanha eleitoral e que foi muito bem recebido nas
casas e que o povo recebe muito bem e agradece por isso. O Vereador fala
que muitas pessoas, ao invés de pedir votos inventam mentiras e
denigrem a imagem dos colegas. O Cristóvão fala da questão da compra
de votos, doação de cestas básicas e doação de terrenos, mas as pessoas
hoje estão mais esclarecidas. O Vereador fala que tem dito as pessoas
terem consciência e não pegar as doações e votarem no que é justo.
Cristóvão deseja boa sorte a todos. Alexandre fala que leva uma boa
imagem de vários colegas que merecem e levanta que as eleições têm sido
muito tranqüilas, transcorrendo de forma tranqüila e que isso possa
continuar em todas as eleições, citando que o comitê é próximo a sua casa
e nada de mais tem acontecido. Cristóvão fala que são fatos isolados e
difíceis controlar e cita alguns exemplos. O Vereador fala do processo
eleitoral tranquilo e curto e que foi ótimo e menos desgastante. O Vereador
Antônio Carvalho faz uso da tribuna e agradece aos candidatos e a
população que recebe muito bem, mas que tem candidatos que criticam
outros colegas nas casas. O Vereador fala que em suas visitas notou
serviços que precisam ser feitos, como problemas em terreiros de café em
alguns bairros como Arranca Rabo e Lambari e que solicitaram maquinas
para fazer o terreiro e que nada foi feito. Antônio ainda falou que pagou
mais de R$ 5 mil para arrumar estradas, pois a prefeitura não fez e que
várias pessoas usam a estrada, completando a fala dizendo que fazem pra
uns, mas não fazem para outros. Antônio fala que o Vereador Denil esteve
na casa de seu tio para falar mal e ainda mostrar um vídeo. O vereador fala
para Denil usar a tribuna e resolver as diferenças e não ir na casa das
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pessoas para falar mal dos outros, logo na casa de parente ainda, o que é
vergonhoso e triste. Antônio Carvalho diz como pode uma campanha tão
bonita e o Vereador Denil fazer isso, só ele que faz isso, não sabe ler e
nem escrever, faz isso porque as pessoas o mandam fazer. Antônio fala
que o povo está revoltado com a atual administração, por promessas
mentirosas, por vantagens para os eleitores e que isso será levado ao
conhecimento da justiça eleitoral. O Vereador termina sua fala e diz que
em toda casa que visita e que o Vereador Denil já visitou acaba escutando
que ele falou mal dele nesses lares e pede então para que o Vereador pare
com isso. O Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 03
de outubro de 2016. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que
por todos vai assinada para a configuração dos fatos.
Carvalhópolis, 26 de setembro de 2016.
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