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Ata da décima sexta sessão ordinária do ano de 2017 da Câmara Municipal 

de Carvalhópolis que aconteceu no dia 12 de junho às 19 horas e contou 

com a presença de todos os Vereadores. O Presidente Antônio Carvalho 

declara aberta a sessão. A Secretária da Mesa, Aline Borges faz a leitura da 

ata da sessão anterior que é aprovada por unanimidade. Aline faz leitura de 

requerimento 08/2017 de autoria do Vereador Daniel Lúcio Caproni 

solicitando informações e copias de os todos documentos referentes aos 

processos licitatórios 177/2016 e 44/2016 assim como destinação dos 

produtos licitados e empenhos pagos ao Poder Executivo. O Requerimento 

é colocado em votação e aprovado por unanimidade. A Vereadora faz 

leitura de Indicação 04/2017 do Vereador Luciano Teodoro de Souza e 

Andreia Aparecia de Morais que indica recapeamento asfáltico em vias de 

paralelepípedos e indica as Ruas Augusto Pereira de Carvalho e José 

Benedito de Almeida. O Vereador Luciano fala que o motivo da indicação 

será explicado na tribuna pelos autores da referido documento. Aline faz 

em seguida leitura de felicitações pelo seu aniversário enviada a Câmara 

pelo Comando da 18ª RPM. A Vereadora faz leitura de Ofício da Escola 

Municipal Eulza Maria de Carvalho que tem por finalidade solicitar aos 

demais Vereadores uma contribuição financeira para realização das 

festividades juninas escolares. Os Vereadores combinam que darão uma 

quantia a ser recolhida. A Vereadora Aline fala que o Diretor Fabio 

mandou oficio pedindo também para esta finalidade e que ela intermediou e 

conseguiu R$ 250,00 para as festividades juninas doados pela Coopama. A 

Vereadora faz em seguida a leitura do Projeto de lei 011/2017 que dispõe 

sobre autorização para acordo administrativo e pareceres referentes ao 

Projeto. O Vereador Alexandre fala que se existe acordo entre as partes não 

vê o porquê de ser contra, pois teve o desconto de 15% ainda para 

pagamento a vista e o Sr. José Lucas está com dinheiro para pagar sendo 

então a favor do Projeto de lei 11/2017. O Vereador Denil diz que é a 

favor, pois as partes são de acordo. A Vereadora Andreia diz que está de 

acordo. A Vereadora Aline fala que se as duas partes estão de acordo e é 

para o bem do município é a favor do Projeto. O Vereador Josuel diz que 

este projeto ocorreu em sigilo, pois as pessoas não sabem, e como o Sr. 

José Lucas é uma pessoa pública este projeto poderia ser usado para taxar 

seu nome, porém a Administração é direita e não se aproveitou da situação. 

O Vereador Alexandre fala que no momento que o Projeto de Lei chegou 

na Câmara acabou o sigilo. O Vereador Josuel diz que se referiu antes da 

apresentação e que com esse desconto dado ao Vereador de 15%, ele 

pagará menos. O Vereador Luciano diz que entendeu fala do Vereador 

Josuel no sentido de não usarem como promoção política e também é uma 
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questão ética que ele defende e que é uma coisa tão rara e que quando uma 

pessoa faz isso fica parecendo algo elogiável e não a obrigação. Luciano 

fala que ambas as partes saem satisfeitas do acordo e pergunta de que ano é 

a dívida. Alexandre responde que a dívida tem mais de 30 anos e que na 

Administração Pública não existe prescrição. Alexandre relembra também 

o caso do ex-prefeito Celso. O Vereador Daniel diz que dinheiro para a 

Administração é sempre bem vindo e que o ex-vereador conseguiu um 

desconto de 15% e concorda com o Projeto. A Vereadora Adriane diz que 

comentaria a questão do Celso e da Zelma e que conversando foi possível 

retirar os juros,sendo assim ficou bom para ambas as partes. Antônio 

Carvalho fala do Projeto e que juridicamente não poderia dar o desconto, 

pois o Município entra em renúncia de receita, mas a Administração achou 

boa a iniciativa e mandará um Projeto para Câmara para dar desconto para 

outras pessoas. O Projeto de lei 11/2017 é colocado em única votação e 

aprovado por unanimidade. A ordem do dia é encerrada e são feitas as 

inscrições para o uso da tribuna. O Vereador Alexandre faz uso da tribuna e 

diz que fez um pedido ao Vereador Daniel esta semana em relação a um 

Baiano que veio trabalhar com ele que sofreu um acidente e seu pedido 

para ajudar foi atendido, sendo que  existe um empenho para transferí-lo 

para a Bahia. O vereador agradece ao Prefeito pela disposição, a Secretária 

de Saúde, Duda e a Karen que trabalha para intermediar essa questão. 

Alexandre comenta sobre o Projeto de Lei 11/2017 e que tem três mandatos 

e que o Sr. Toninho foi um dos grandes Prefeitos. Alexandre fala que o Sr. 

Toninho fez muito por Carvalhópolis e uma dívida tão pequena ficou maior 

pelo fato de não prescrever o que mostra o tanto que Administração Pública 

é seria. O Vereador cita o cenário nacional para falar de política e comenta 

o fato de Gilmar Mendes ter inocentado a chapa Dilma-Temer, sendo que 

isso para ele é uma vergonha. Alexandre fala que hoje da vergonha de ser 

político, pois está tudo vinculado a corrupção. O Vereador fala que a 

Câmara Municipal agora é formada por novas cabeças e tem um dialogo 

bom. Alexandre fala que é difícil de lidar com dinheiro público e por isso é 

preciso ter cuidado. A Vereadora Adriane faz uso da tribuna e parabeniza o 

trabalho dos colegas  Andreia e Luciano que na última semana foram até 

Varginha angariar recursos para o Município e que através da Deputada 

Geisa Teixeira conseguiu três Km de asfalto e que eles da base também 

conseguiram  3 Km com o Deputado Ivair Nogueira e tomara que venham 

mesmo, pois daí serão seis quilômetros. Adriane fala da visita do Deputado 

Federal Bilac Pinto que através de emenda conseguirá um caminhão de lixo 

compactador para o Município e que isso é uma demanda urgente. A 

Vereadora fala do processo seletivo para motorista feito na semana passada 
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e que os aprovados já estão sendo chamados. Adriane comenta sobre o 

curso de costureira no Cras e fala que foi uma das pessoas que lutou muito 

para que essas máquinas fossem utilizadas  e agora tem um curso que hoje 

elas recebem certificados e várias confecções serão beneficiadas com 

costureiras capacitadas. Adriane diz que hoje houve a entrega de 

certificados e ela ficou sabendo em visita feita ao Cras juntamente ao 

Presidente e não foram comunicados deste evento, mas que não será 

preciso convite e que estarão sempre nos eventos e demandas da cidade, 

pois luta para cobrar melhorias para o município. A vereadora parabeniza a 

professora Gilda e ao Prefeito Curió por oportunizar essa capacitação. 

Adriane parabeniza o pessoal envolvido nas festividades juninas da Escola 

Estadual João de Paula Caproni pelo sucesso e justifica sua ausência. O 

Vereador Luciano faz uso da palavra felicita a Vereadora Aline pelo seu 

aniversário e fala das festividades juninas das escolas e que estão ali para 

ajudar no que precisar. Luciano fala da visita a Varginha e conta que foi 

contemplado com três km de recapeamento asfaltico através deputada 

Estadual Geisa Teixeria e a Vereadora Andreia sugeriu que conversassem 

com o Prefeito primeiro por questões éticas e que conversaram com ele e 

acharam melhor fazer a indicação determinando ruas mais necessitadas. O 

Vereador cita também que a vereadora Adriane e seu grupo conseguiram 

mais 3 km de asfalto, somando 6 quilômetros para o município. Luciano 

diz que responderá algumas coisas ao Vereador Josuel, e diz que quando se 

diz bobagens na tribuna e que não está na ata, mas que foi muito colocado 

na reunião o que segundo ele fere alguns princípios e alguns objetivos 

como Vereadores e agradece então ao Vereador Alexandre pela bobagem 

de ter feito a denúncia da procuração, sendo que o departamento pode não 

ter errado, mas a procuração era verdadeira e apurada pelos vereadores da 

base e se constou que ela existe, mesmo sendo solicitado pela Farmácia e 

esse valor pesa para qualquer um, principalmente para quem não tem. O 

Vereador agradece aos vereadores da base pelo empenho e a Vereadora 

Adriane, pela bobagem dele de ter citado a iluminação do lago e essa 

bobagem dita na tribuna fez com que os vereadores conversassem com o 

Prefeito e a iluminação foi colocada no lago. O Vereador fala que seu nome 

foi citado sobre bobagem ao falar da terceirização da festa, mas opiniões 

diversas sempre terão ainda mais entre nove Vereadores, ressalta Luciano 

que também disse que faz questão é de pautar sua opinião e que sim, falou 

sobre ser contra a terceirização da festa e não contra a festa, pois nunca 

perdeu uma edição do evento, pois gosta da festa e é importante para 

cidade, mas vem sendo mal explorada no governo passado e essa gestão 

cometeu os mesmos erros, pois não aproveitam as oportunidades 
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econômicas que surgem, porque tudo se movimenta com a festa, bares, 

comércios. Luciano fala que no edital consta que era para ter parque 

infantil no domingo, cinco barracas para comerciantes locais, vendas de 

pacotes em valor estipulado vendido depois por valor  mais alto, e que 

cobraram ingressos para crianças, estacionamento privado em via pública, 

constrangimento do pai do vice-prefeito, pagamento do Show de quinta 

feira e estes itens entram no quesito de autonomia e economia não 

alcançáveis e não houve economia, pois pagaram um show e não se teve 

autonomia, pois não se pode interferir para solucionar problemas. Luciano 

fala que dirigi a fala ao Vereador Josuel, por talvez o vereador ter emitido 

uma opinião sem conhecer a festa e os pontos do edital, pois foram 

contratados para prestar esses serviços que não foram prestados e que 

muito menos, o vereador Josuel não poderia ter feito uma opinião favorável 

ou desfavorável sendo que não foi na festa e muito menos na abertura, e 

fala ao vereador não pelo fato de não freqüentar, mas sim para fiscalizar a 

festa também que é fundamental para o papel do Vereador. O Vereador fala 

que a comparação feita por Josuel sobe a contratação de um pedreiro para 

construir uma casa, é totalmente equivocada, pois a Prefeitura não 

contratou um serviço ela cedeu esse serviço e perdeu o direito de interferir. 

Luciano fala ao Sr. Josuel que bobagem é desrespeitar o trabalho dos 

demais Vereadores, pois todos foram eleitos para estarem ali, às vezes se 

equivocam na fala, mas estão ali para exercer o papel. Luciano termina 

falando também dirigida ao Vereador Josuel e diz que sinceramente o 

Vereador pode achar que é superior a alguém, mas estão todos ali para 

somar e que para defender um governo não se faz necessário puxar o saco e 

sim ser coerente com ele, pois se presta serviço para a população e não para 

o Prefeito. O vereador fala ainda que para o Prefeito deve-se mostrar o 

chão que o chefe do Poder Executivo está pisando se é ruim ou não e nada 

disso é bobagem e que a reunião passada foi prova disso. A Vereadora 

Adriane comunica que no dia 29 de junho acontece palestra sobre 

Cooperativismo, evento feito pela Câmara através da Escola do Legislativo 

e tem vagas com inscrições já abertas. O Presidente também comunica que 

na próxima segunda, após a sessão acontece Audiência Pública para 

discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias Exercício  2017. O Vereador 

Antônio Carvalho fala sobre pedidos que fez a respeito sobre das bocas de 

bueiros e que há muito  tempo critica e agora essas obras serão feitas e cita 

locais que estão oferecendo riscos. O Vereador fala que já estão retirando 

cascalhos para fazer a manutenção de pontos críticos das estradas rurais e 

que isso tem que ser feito na seca. Antônio fala da capacidade dos novos 

motoristas da Prefeitura e que são trabalhadores e torce para que dêem 
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certo. O Vereador fala do Projeto do Sr. José Lucas e diz que é um Projeto 

que o ex-vereador solicitou o desconto para os todos Vereadores e para o 

Prefeito e todos concordaram. Antônio Carvalho cita o caso do ex-vereador 

Joaquim que comprou uma copiadora por mais de 4 mil reais sendo que 

existiam valores de 2 mil reais, da mesma marca  e que na época o 

Vereador Cristóvão entrou com denúncia contra o ocorrido e o Joaquim foi 

condenado e teve há poucos dias seus bens penhorados, sendo o montante 

da dívida em quase R$ 15 mil  e que este valor terá que ser devolvido ao 

Poder Legislativo. Antônio fala da questão dos baianos que vem trabalhar 

nas lavouras de café e que 80% deles são trabalhadores e que se faz 

necessário valorizá-los.  O Vereador cita o caso do acidente do trabalhador 

que veio da Bahia e que as providencias tomadas pela Administração estão 

corretas e que eles merecem apoio. Antônio Carvalho fala da segunda etapa 

para uma nova turma do curso de costura no Cras e que é uma coisa 

importante, pois as máquinas estavam paradas por muito tempo. O 

Vereador agradece ao Prefeito pela boa comunicação com todos os 

Vereadores. A Vereadora Adriane pede um aparte e comenta que o Fabio 

que quer montar a cooperativa, já está correndo atrás, buscando máquinas 

em São Paulo e serviço, pois fará 600 uniformes da Petrobrás que serão 

confeccionados na fabrica da Sonia, sendo que o Prefeito Curió arrumará 

um novo local para as instalações da fabrica da munícipe que gera nove 

empregos atualmente.  A Vereadora agradece ao Fábio, pois a cooperativa 

nem existe e ele já busca serviço para outras confecções. O Presidente 

também agradece ao Fábio por se preocupar com as pessoas da cidade, 

mesmo morando há pouco tempo no Município. Antônio Carvalho encerra 

sua fala. O Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 19 de 

junho de 2017. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por 

todos vai assinada para a configuração dos fatos 

 

Carvalhópolis, 12 de junho de 2017. 
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