CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 23 de maio de 2016, às 19 horas. Não comparecerem a
sessão e justificaram sua ausência os Vereadores Pedro Gonçalves Filho e
Adriane Rodrigues de Carvalho Caproni. O Secretário da Mesa faz leitura
da Ata da 14ª Sessão Ordinária que aconteceu no dia 09 de maio de 2016
que é aprovada por ressalva do Vereador Alfrânio que disse ter votado
contra o Requerimento sobre informações do rodeio pelos mesmos
motivos do Vereador Alexandre que afirmou que o pedido de informação
poderia ter sido feito através de Indicação. O Secretário faz leitura da ata
da 15ª sessão ordinária que aconteceu no dia 16 de maio de 2016 e é
aprovada com ressalva do Vereador Alexandre dizendo que questionado
pela Vereadora Sirley sobre o que ele tinha contra o Sr. Curió e ele
respondeu que não tinha nada, mas não gostava das atitudes e das mentiras
que ele fala e que citou uma gravação que fez dele em 2005 no qual ele
disse não ter falado tal assunto sem saber que havia sido gravado e o
próprio Presidente confirmou a história. O Vereador Alexandre começa
sua fala e diz que gostaria que estivesse presente a Vereadora Adriane,
pois o que falará caberá diretamente a ela e gostaria também que estivesse
presente a Dona Heloisa para falar do barraco que foi feito na última
sessão. Alexandre fala que o Presidente disse que seguiria o Regimento a
risca e a Vereadora Adriane chega na tribuna, fala por cinco minutos, sede
palavra para alguém da platéia que não estava escrito e a mesa Diretora
concedeu ferindo todos os artigos do Regimento Interno. O Vereador fala
que a Sra. Heloisa falou de diversos assuntos até de religião e que virou
fanatismo e elogiou políticos e ainda falou que não é política, citando
também pessoas que nasceram no Município que estava passando fome e
que achou um absurdo a fala dela diante dos nove vereadores. O Vereador
fala que conhece as pessoas da cidade e sabe que têm carentes sim, mas da
forma com que ela falou fica parecendo que Carvalhópolis não tem
Assistência Social, e que a área de saúde não vale nada. O Vereador diz
que quer que mostre família que está passando fome que ajudará com
cesta básica e roupas e que a fala dela foi absurda, pois ir a promotoria pra
pedir intervenção na Administração para que a Administração doe prédios
não vai acontecer. Alexandre fala que se isso acontecer mais uma vez
abandonará a sessão e que garante que nem a Vereadora Adriane
imaginava que aquela fala tomaria tal rumo, sendo sua atitude um absurdo.
O Vereador ainda fala que Heloisa não quis revelar o nome da tal família
carente e que ainda falou para uma conhecida sua que em Carvalhópolis o
povo ajuda muito o que não acontece em Machado. Alexandre fala que o
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povo de Carvalhópolis ajuda todo mundo e cita de exemplo a Sra. Nenê
que abraçou a família do Soneca para ajudá-los. O vereador fala que a
Assistência Social banca todo mundo. O Vereador também fala que a cesta
básica do município é pequena e que propôs diminuir o numero de
doações e aumentar a cesta básica. Alexandre fala que agora vir aqui falar
que pessoas em Carvalhópolis passam fome não dá para aceitar, querendo
dar moral dizendo que não conhecemos a realidade da cidade. O Vereador
Paulo Eduardo pergunta se tem mais inscrição para o uso da tribuna e em
seguida presta condolência aos familiares que perderam seus entes
queridos. Paulo Eduardo fala da comemoração de aniversario da cidade e
que pelo porte do Município é uma cidade exemplar. O vereador fala que
estão recebendo muitas criticas que não fazemos nada e que a cidade está
um caus e que vive em Carvalhópolis há 33 e que viver e que já teve
oportunidade de sair, mas quer viver por mais uns 70 anos, e que adimira a
população, a cidade e quem critica a cidade ele questiona o que está
fazendo no Município se só crítica. O Vereador fala que a população é
hospitaleira e recebe sempre bem as pessoas de outras cidades, tem uma
Assistência Social excelente, educação de qualidade, o Município ajuda os
alunos de curso superiores com bolsa e transporte e concorda com fala do
Vereador Alexandre sobre reduzir o número de cestas básicas doadas, pois
só faz crescer o assistencialismo e que tem vagabundo que não trabalha e
fica por conta das ações assistenciais da Prefeitura e ainda criticam. Paulo
Eduardo fala que tem gente que não trabalha a semana inteira e quer
ganhar contas de água paga, luz e aluguel. Paulo Eduardo fala que é contra
esse tipo de assistência que sustenta vagabundo. O vereador pede atenção
das autoridades devido o maior número de pessoas na festa e que é preciso
garantir a segurança. O Vereador fala que será uma grande festa, a maior
da região. O Vereador Antônio Carvalho faz uso da palavra e fala que seu
nome foi citado e fala da Sra. Heloisa e que na outra reunião foi deixado
para ela vir aqui falar e que teve o direito de falar e como não fez a
inscrição a Vereadora deu parte de seu tempo para ela, mas que realmente
ela falou coisas que não deveria ter falando ofendendo os Vereadores.
Antônio fala que tem muita coisa que a cidade precisa sim, como remédios
e que são mais prioridades do que ela falou. Sobre a questão da cesta
básica o Vereador fala que critica há muito tempo, pois não é cesta e sim
uma ajuda e que existe uma falta de respeito com a população, pois
recentemente cidadão que faz parte da Administração deu declaração falsa
de comprovante de residência para pessoas virem votar e que está sendo
investigado. Antônio fala que a própria Administração está fazendo isso
por ganância de poder para ganhar a eleição e que é preciso cuidar das
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pessoas da cidade e não de fora e trazer sim gente de fora que possa
contribuir com o Município. O Vereador fala que isso é covardia com os
moradores da cidade, pois essas pessoas ocupam lugares que poderiam ser
de moradores da cidade. O Vereador cobra manutenção e calçamento na
Rua do Bairro Nascente do Sol e que as pessoas vão interditar a rua que é
movimentada por caminhões e maquinas da Administração Municipal.
Antônio fala da festa e deseja sucesso e também que tenha segurança pelo
número alto de visitantes que a cidade receberá, já que esse é o maior
público. O Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 30 de
maio de 2016. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por
todos vai assinada para a configuração dos fatos.
Carvalhópolis, 23 de maio de 2016.
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