CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis do dia
09 de outubro de 2017. O Presidente declara aberta a sessão que conta com
a presença de todos os Vereadores. A Secretária da Mesa, Aline Borges faz
leitura da Ata da sessão 26 de 25 de setembro de 2017 que é aprovada por
unanimidade. A Vereadora também lê a Ata da sessão 27 do dia 02 de
outubro de 2017 que é aprovada por unanimidade. O Vereador Alexandre
pede licença para se retirar por conta da Festa. O Presidente anuncia
apresentação de dois Projetos. A Secretária Aline Borges faz leitura do
Projeto de Resolução 02/2017 que altera a estrutura organizacional e o
Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos da Câmara Municipal
de Carvalhópolis. O Vereador Denil fala que é a favor e pergunta se o
servidor ganhará algo em torno de R$2.300,00 reais. A Vereadora Andreia
fala que é a favor do Projeto e que o servidor Sandro é sempre prestativo,
parabenizando ele pelos seus serviços. O Vereador Josuel fala que o
Servidor é sempre dedicado e atencioso com os outros. O Vereador
Luciano diz que não é demagogia e que foi um dos primeiros a conversar
com o Sandro a respeito da carga horária e o salário, pois é um servidor
que parece não ter horário para trabalhar e a casa só parece que funciona
com ele, sendo que tem ajuda dos demais servidores e vereadores, mas ele
é o principal. O Vereador faz uma correção e comenta que o Projeto fala
que são novas atribuições, mas na verdade é um reconhecimento do serviço
que ele já faz, pois ele não nega serviço ou ajuda a ninguém. O Vereador
Daniel parabeniza o servidor Sandro pelo trabalho e diz que é merecido. A
Vereadora Aline faz uso da palavra e diz que o reajuste é merecido e que o
Sandro realmente merece. A Vereadora Adriane fala que Sandro é uma
pessoa atenciosa, responsável e imparcial e sempre atende a todos da
melhor maneira possível e que ele sempre faz muito mais e que nunca
destratou ninguém e até atende as demandas direto de sua casa fora do
horário comercial. O Presidente fala da dedicação do servidor e que ele
atende a população muito bem, além de atender bem a Casa Legislativa
assim como todos os servidores que merecem, mas o salário defasado é o
do servidor que não tem dia e nem hora para trabalhar, sendo que merece
muito mais do que isso. A Secretária da Mesa, Aline Borges faz leitura dos
pareceres pertinentes ao Projeto de Resolução 02/2017 que em seguida é
colocado em única votação e aprovado por todos os Vereadores presentes
na sessão. O Presidente apresenta o Projeto de Lei 34/2017 de autoria do
Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a desafetação de bem público
de uso especial destinado a esfera do departamento municipal de saúde. A
Vereadora Aline Borges faz leitura do referido projeto de lei. O Presidente
comunica que o Projeto de Lei será colocado em discussão na Próxima
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segunda-feira. Em seguida é feita a inscrição para uso da tribuna. O
Vereador Luciano faz uso da tribuna e fala de alguns temas levantados pela
Vereadora Aline na semana passada e queria apresentar a visão dele dos
fatos. O Vereador fala que foi comentado sobre os cargos do setor Saúde e
que não tem farmacêutico por causa do contrato vencido, mas que
juridicamente não foi apresentado nenhum impedimento para nova
contratação e que a ausência do médico foi causada não pela suspensão do
processo e sim porque o médico não quis renovar, até porque ele nunca
atuou como médico da família, pois tinha que trabalhar 40 horas, sendo que
era servidor de três empregos e que não sabe como ele conseguiu cumprir e
se cumpria. Luciano fala que o cargo de enfermeira está vago hoje, pois a
ocupante do mesmo rescindiu o contrato, pois o contrato que antes era de
tempo indeterminado passou a ser de tempo determinado após apresentação
e aprovação de um Projeto de Lei no começo da atual gestão, mas que não
tinha data para o fim deste contrato agora determinado, ou ela assumia seu
cargo em Turvolândia ou ficava aqui sem saber. O Vereador fala que teve o
problema da suspensão, teve a falta de informação do Executivo e por esse
motivo a vaga de enfermagem também está aberta. Sobre os cargos da
Maria Auxiliadora e da Juliane que teriam que sair por causa de nepotismo,
Luciano fala que causa estranheza uma determinação judicial desta não
chegar ao Executivo e que um Juiz não iria mandar uma notificação desta e
deixaria somente assim sem cobrar se houve a execução e que acha pouco
provável essa história. O Vereador ainda fala que foi levantada também a
questão da capacidade da aplicação da prova para justificar a contratação
da empresa e que discorda totalmente disso, pois quando se fala que não
havia possibilidade de avaliar um médico, não se havia também a
capacidade de se avaliar um psicólogo que são ambos formados na área de
humanas e houve um processo seletivo para contratação de um psicólogo
feito pelo município e que acredita na capacidade técnica no corpo de
servidores da Prefeitura, sendo que foi um desperdício contratar uma
empresa para fazer um processo seletivo para cargos que terão contratos de
seis meses e que se o problema era o cargo de médicos fizessem então
processo simplificado de títulos. Luciano fala que ficaram sem
farmacêutico por todo esse tempo por opção do Executivo e não por
suspensão do processo, pois o mesmo poderia ter colocado o cargo que
teria contratos vencidos no processo seletivo feito há 40 dias antes deste
último. Luciano fala que o processo seletivo que contratou psicólogo,
professores e técnico foi feito em menos de 10 dias, pois feito e publicado
na terça e terminado a inscrição na quinta, a prova foi feita no sábado, a
contratação na semana seguinte e se ele estivesse irregular não teria
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funcionado, mas foi a urgência daquela realização que justificou a rapidez e
sem problemas quanto a isso. Luciano fala que a empresa elaborou a
prova, mas servidores municipais aplicaram a mesma. O Presidente fala
que o procurador foi notificado e comunicou o Prefeito sobre o nepotismo
que foi até ao Juiz e que o promotor disse que o processo seletivo vai
impedir o nepotismo e que o Juiz pode até considerar o processo seletivo de
nepotismo, mas é preciso analisar. Luciano conclui sua fala fazendo
menção das vítimas de Janaúba e fala que todos precisam dar atenção aos
alunos e aos servidores. A Vereadora Adriane faz uso da tribuna e comenta
sobre viagem a Belo Horizonte e que a liminar pode ser derrubada a
qualquer momento e que a Prefeitura já enviou toda documentação
solicitada que foi analisada, restando somente agora o parecer do
Conselheiro. A Vereadora fala que o município foi inserido para receber
uma emenda de R$100 mil reais do Deputado Estadual Ivair Nogueira e
também uma emenda de R$ 250 mil reais do Deputado Federal Fabio
Liderança, a primeira verba será destinada a Secretária de Saúde e a verba
maior será para reforma da praça. Adriane fala que a Prefeitura recebeu
uma doação de 300 caminhões de cascalho do Sr. Ademar Caixeta,
proprietário da fazenda Campo Redondo e como ele é um usuário que teve
prejuízo no período de chuvas, perguntou a Administração se poderia fazer
a doação e em tempos de crise fica impossível de não aceitar tal recurso e
que agora resta apenas fazer o termo de cooperação. O Presidente diz que
ele fará a mesma doação para a cidade de Machado. Adriane fala que hoje
começaram a fazer o serviço de cascalho nas estradas e que todas as
estradas do Município têm que estar em constantes reparos. O Vereador
Luciano parabeniza a Vereadora pela explicação sobre o processo seletivo
e que este é o trabalho de um Vereador, fiscalizar e correr atrás de
informações. O Parlamentar ainda fala que o ex- vereador Luizinho
também com seus textos atraiu a atenção da responsável jurídica da
Prefeitura para esse debate e é isso que precisa que as informações sejam
esclarecidas. O Presidente diz que concorda com Luizinho, mas desde que
se fale a verdade e que ele assina embaixo, mas que o munícipe falou
algumas inverdades, porém no tocante está de parabéns. Adriane diz que
foi mencionada pelo ex- vereador, mas não viu, pois não tem Facebook
mais. O Presidente diz que colocam coisas ruins, mas é necessário colocar
coisas boas nas redes sociais. O Vereador Josuel faz uso da tribuna. O
Vereador se posiciona contra a arte moderna que acontece no País e cita
exposições libertinas, crianças tocando em homens nus e tem coisas que
não podem deixar acontecer, tanto que virou moda e cita o caso de Janaúba
e que enquanto uma professora se transforma em heroína tem outras se
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transformando em vilãs levando crianças a este tipo de exposição. Josuel
fala da exposição em Belo Horizonte que é extremamente chocante e triste
de se ver uma coisa como aquela e chamar de arte e que já viu três ou
quatros riscos serem chamados de arte e agora uma coisa desta, fazendo
referência a nudez, não pode aceitar ver. Josuel diz que todos têm direito a
informação e direito a buscar a informação, porém tem fatos que chegam
ao contrário do que realmente é. O Vereador fala que há tempos vê as
publicações do Sr. Luizinho e que queria até conversar com ele em “off”,
pois ele tem feito seu papel como cidadão, mas depois entrará em detalhe
com o munícipe sobre outros pontos. A Vereadora Aline Borges faz uso da
tribuna e complementa as questões do Vereador Luciano sobre o processo
seletivo. A Vereadora fala que ao mesmo tempo em que ela e sua base têm
direito de esclarecer seus pontos de vista e levantar informações o Vereador
Luciano também tem e que agora é preciso aguardar o posicionamento do
conselheiro do TCE-MG para avaliar. Aline fala que criticar é uma coisa e
não concordar é outra, mas acha muito justo o Vereador trazer todos os
pontos de vista. Na questão da iluminação pública Aline diz que solicitou
ao Cidersu um relatório de todas as manutenções que tem acontecido no
município para acompanhar e pelo que observa, acredita que a manutenção
não está sendo adequada e não se sabe o motivo, mas para conferir com as
Indicações feitas pelo Vereador para poder se posicionar de fato. Aline
menciona e parabeniza o setor de educação e escolas municipais pelas
atividades da Semana da Criança e diz que inclusive todos estiveram na
Câmara Municipal para sessões de cinema. A Vereadora fala que a
licitação em relação aos materiais para a área da Saúde de recurso recebido
no fim do ano já foi realiza e quem venceu tem 10 dias úteis para enviar os
materiais. Aline ressalta que a licitação do veículo será feita no dia 20 de
outubro. O Presidente Antônio Carvalho faz uso da tribuna e fala que
esteve em Belo Horizonte e que lá teve conhecimento de que os 3 km de
asfaltos serão direcionados para o Município e que uma verba de R$180
mil reais do Deputado Adelmo Leão do PT sai esse ano para asfalto no
Bairro do Rodeio, uma ponta da estrada que dá acesso para a Bocaina e
outra ponta de rua perto da casa do Beto do Tião Honorato entre outras
ruas, como na saída de Turvolândia. Antônio Carvalho fala da iluminação
pública do cemitério e que foi procurar saber e que não tem luz queimada
no local, é só ligar o interruptor, pois não ficam ligadas direto, segundo
informações dos responsáveis pelo Local. O Vereador Luciano diz que
precisam então colocar um informativo no cemitério através de um quadro
ou de alguma forma que ensine as pessoas. O Vereador fala sobre a
denúncia sobre o processo seletivo e que vai tratar não sobre a liminar, mas
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da denúncia feita pelos Vereadores Denil e Alexandre no TCE e que
conversando com a advogada esse procedimento é feito em qualquer
denúncia em qualquer Tribunal de Contas, mas que esperará o resultado,
porém já se pode afirmar que os Vereadores causaram um prejuízo na
Administração e com a população, pois na farmácia mesmo tem remédio e
não podem entregar ao povo que precisa e que espera que essa semana ou
na outra se normalize. O Vereador fala da emenda de R$ 100 mil reais para
a área de Saúde através do Deputado Ivair Nogueira e que vai dar certo e
irão cumprir a promessa de médicos até as 22 horas. Adriane diz que o
problema é no Agente de Endemias e que foi debatido até na Câmara
Municipal antes da realização do Processo e que espera que deixem essa
parte e liberem os outros que é muito necessário para Administração.
Adriane ainda fala que houve questionamento que não faz nada, mas
correm atrás, mas é uma hierarquia. O Presidente fala que se esqueceu dos
quebra-molas e não falou sobre a pintura, mas falará. O Presidente fala que
esta administração colocou os mata burros e a Vereadora Aline diz que
foram 12 instalados. O Presidente encerra a sessão marcando próxima para
o dia 16 de outubro de 2017. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente
ata que por todos vai assinada para a configuração dos fatos.
Carvalhópolis 09 de outubro de 2017.

Antônio Carvalho
Presidente

Adriane Rodrigues de Carvalho
Vice-Presidente

Aline Borges de Carvalho
Secretária

Alexandre Rabelo de Carvalho
Vereador

Andreia Aparecida de Morais
Vereadora

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
Josuel Santos Sales
Vereador

Denil dos Reis Codignole
Vereador

Daniel Lúcio Caproni
Vereador

Luciano Teodoro de Souza
Vereador

Rua Coronel Antônio Cândido, 71 – CEP: 37760-000 Telefax: (35) 3282-1400 Carvalhópolis-MG

