CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da 33 ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 24 de outubro de 2016, às 19 horas. O Presidente
declara aberta a sessão. A Presidente interina declara aberta a sessão e
comunica que os Vereadores Antônio Carvalho, Sirley Messias Alves e
Pedro Gonçalves Filho não estão presentes, mas justificaram com
antecedência a ausência. O secretário da Mesa faz leitura da ata da sessão
anterior que é aprovada sem ressalvas. A Presidente apresenta Decreto de
Lei 03 de 2016 que dispõe sobre a celebração de convênio como Senac
Minas. O Secretário faz leitura do Decreto e da Minuta de Contrato para
os cursos Arte de falar em Público, Iniciação a Fotografia e Workshop
Empreendedorismo. O Secretário explica as pessoas que estão presentes
do que se trata o Decreto e que é necessário votar para dar poderes ao
Presidente contratar com o Senac esses cursos mencionados na Minuta
contratual e fala que cada curso tem vinte vagas ofertadas. O Vereador
Alexandre pergunta qual valor que a Câmara Municipal pagará. O
Vereador Cristóvão fala que é 14 mil reais. A Vereadora Adriane fala que
é recurso da Escola do Legislativo. O Vereador Alfrânio pergunta senão
terá que abrir decreto para suplementar e o Vereador responde que já foi
feito todo o processo e tem até dotação. Alexandre fala que o valor não é
exorbitante e que são três cursos, 60 participantes, 90horas na totalidade e
que o mais difícil é fazer a população participar de um curso de alto nível.
O Vereador Cristóvão diz acreditar que haverá bastante procura para os
cursos. Adriane fala que várias pessoas fizeram cursos pelo Senac e estão
trabalhando e parabeniza a Mesa Diretora pela oportunidade. Cristóvão
fala das conquistas da Escola do Legislativo desde seu início e que em
participação de curso em Belo Horizonte o instrutor do curso ficou
surpreso ao saber que uma cidade pequena tem Escola e que falou para ele
que a escola funciona e é referencia e que o instrutor achou interessante
por ser cidades maiores e parabeniza o servidor Sandro. Cristóvão fala que
a grade de cursos para 2017 está sendo estudada e vários setores da
população serão beneficiados. Paulo Eduardo fala da escola do
Legislativo, mas não gostou da palavra da Vereadora que disse que a Mesa
Diretora tomou frente. O Vereador fala que a Vereadora sempre falava
todos nós e agora mencionou apenas a Mesa. A Vereadora disse que talvez
tenha sido mal interpretada ou falou de forma errada, mas que o Decreto
foi criado pela Mesa Diretora e que na Verdade sempre foram todos os
Vereadores. Adriane parabeniza o servidor Sandro. O Secretário da Mesa
faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de Decreto. A Presidente
coloca o Projeto em única votação. O Vereador Alexandre fala sobre o
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projeto e diz que vota a favor ao projeto, voto de louvor em homenagem
ao Sandro pelo trabalho feito na Escola do Legislativo. O Vereador
Alfrânio vota a favor ao Projeto e da o voto de louvor a favor em nome do
Servidor Sandro que conduz a Escola e que é um projeto de destaque entre
as escolas do Estado. O Vereador Denil fala que também fez parte no
início com o Vereador Paulo Eduardo e que o servidor Sandro faz um bom
trabalho, parabeniza e vota a favor. Paulo Eduardo fala que a Escola do
Legislativo é referencia e hoje vai a passos contrários a PEC de cortes de
gastos na Educação, pois investe em Educação e treinamento. O Vereador
parabeniza o Sandro, Adriana, Emerson e todos os Vereadores. A
Vereadora Adriane fala que parabenizou na época os Vereadores que
buscaram os projetos de educação para Câmara e que em sua gestão como
Presidente inaugurou a Escola que antes era apenas o Parlamento Jovem e
parabeniza o Sandro que sempre disponível tocou o Projeto. O Projeto foi
aprovado por cinco vereadores no quórum total de seis. O Vereador
Cristóvão faz uso da tribuna e fala do curso de término e início de novo
mandato, comissão de transição e que foi muito bom para poder ajudar na
condução dos trabalhos finais. O Vereador fala que o Prefeito chamou os
eleitos para avisar que todos os cargos comissionados serão dispensados
para acertar com o pessoal e não acontecer o que houve no passado onde a
Administração fora acusada de vingar de pessoas na Prefeitura que não
saíram de seus cargos comissionados. O Vereador fala que está medida até
ajuda no acerto final, para não ter problemas fiscais. Cristóvão fala da
comissão de transição que poderá trabalhar nos setores da Administração.
O Vereador fala do Orçamento que ainda não foi apresentado e que ele
valerá para o ano que vem e seria muito importante para analisar bem o
Projeto, pois algumas ações podem ser modificadas através de emenda
para adequá-lo de acordo com os planos da futura administração.
Cristóvão fala que existe também para votar a Prestação de Constas do
exercício de 2014 enviada pelo TCE-MG. Alexandre pede para explicar
que o Prefeito reuniu com os servidores e avisou da dispensa, mas que o
Vereador Cristóvão falou uma inverdade ao dizer que houve vingança a
cargos de confiança e que na verdade eram cargos de concurso que foram
colocados no banquinho. Cristóvão fala que mal informado está o
Vereador Alexandre, pois existiam cargos de concurso com função de
confiança e que não admitiam voltar para seus cargos de origem e falava
que era vingança, pois não queriam trabalhar nas áreas originais como
serviços gerais, por exemplo. Adriane faz uso da tribuna e diz ter gostado
da atitude do Prefeito em ter chamado o Prefeito eleito para resolver várias
situações. A Vereadora faz critica e que o Prefeito está saindo e a cidade
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está abandonada, o clube está sujo, em situação ruim, caindo, piscina suja.
O lago que é o cartão postal da cidade, cheio de lixo, sem iluminação para
as pessoas caminharem no horário de verão. Adriane fala sobre o corte de
arvores e explica a situação do ocorrido e que foi até o local para pedir a
interrupção da poda drástica que estava estragando as arvores. Adriane
disse que tentou contato com a Policia Militar, mas não poderia fazer
Boletim naquela hora e que então foi recorrer na Policia Ambiental e que a
mesma interrompeu as podas. Adriane fala que não houve autorização do
CODEMA para fazer a poda como está sendo feita e sim, podas não
invasivas. Adriane fala que as podas serão feitas de forma leve e
supervisionadas pelo CODEMA. O Vereador Paulo Eduardo parabeniza a
Vereadora que mais uma vez na frente e tomou atitude. A Vereadora fala
da exposição “É você quem faz política” e que toda população poderá
conferir e fala os horários. A Vereadora volta para Mesa e como Presidente
encerra a sessão marcando a próxima para o dia 31 de outubro de 2016. E
Eu Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos vai assinada
para a configuração dos fatos.
Carvalhópolis, 24 de outubro de 2016.
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