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Ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu  no  dia  09  de  maio  de  2016.  O  Presidente  declara  aberta  a
sessão. O Secretário da mesa faz leitura da ata da sessão anterior que é
reprovada  por  unanimidade  por  estar  muito  resumida.  O Secretário  da
Mesa  faz  leitura  de  ofícios  e  convites.  O  Secretário  faz  leitura  de
requerimento do servidor  Sandro Silva dos Santos que pede  para falar
sobre  o  andamento  do  Parlamento  Jovem.  Cristóvão  faz  leitura  de
Indicação  23/2016 que  indica  a  necessidade  de  providências  de  placas
indicativas com o nome das ruas no Município de autoria do Vereador
Emílio Alfrânio Pereira. O Secretário faz leitura de Requerimento 04/2016
que solicita informações sobre a 20ª Festa de Peão de Carvalhópolis de
autoria da Mesa Diretora. O Requerimento é colocado em discussão e em
seguida votação. O Vereador Denil vota contra, o Vereador Pedro vota a
favor, O Vereador Paulo Eduardo vota contra e diz que ficou sabendo que
foi uma das festas mais baratas pelo município devido ao fato de cortes de
festividade  de  aniversário  e  que  o rodeio  foi  feito  através  de  processo
licitatório modalidade pregão por R$ 42 mil e o município pagará o show
de quinta feira feita por dispensa de inexigibilidades por 33 mil reais. A
Vereadora Adriane fala que é favorável e que como Vereadora nada mais
justo  ficar  sabendo  dos  detalhes  para  passar  para  o  povo.  O  Vereador
Alexandre vota contra e fala que o nível da festa será o melhor de todos os
tempos de festas, tanto pelos artistas e que será a festa mais barata que a
cidade fará. O Vereador Alexandre fala que é contra e fala que será um
valor de R$ 85 mil reais gasto com a festa, e que poderia fazer isso através
de Indicação e não de Requerimento. Alexandre fala que a mudança da
data é justamente por causa do feriado. A Vereadora Sirley vota a favor
porque  precisa  de  informações  para  passar  aos  munícipes.  O Vereador
Cristóvão fala que é um dos autores do Requerimento e que nada mais
justo que informações como estas que não chegam para os Vereadores de
oposição  a  não  ser  por  Requerimento.  O  Presidente  vota  a  favor
desempatando  e  aprovando  o  Requerimento.  O  Projeto  de  Decreto
Legislativo  01/2016  que  celebra  convênio  com  a  ABEL -  Associação
Brasileira das escolas do Legislativo e Contas  é apresentado e colocado
em discussão e faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto. O Vereador
Paulo Eduardo fala sobre o Projeto e diz que deveria contar valores do
impacto  e  parecer  da  Comissão  de  Orçamentos  e  Finanças.  O projeto
então é retirado para melhor ser redigido. O servidor Sandro Silva dos
Santos faz uso da palavra e presta  conta  das atividades do Parlamento
Jovem 2016 e de alguns projetos que serão executados pela escola. Os
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vereadores  então  falam sobre  Projeto.  Todos  os  Vereadores  elogiam o
trabalho  da  escola  do  Legislativo  e  do  servidor.  O  Vereador  Antônio
Carvalho  fala  sobre  o  Projeto  de  LDO entregue a  cada  Vereador  para
estudo  e  pede  dedicação  aos  colegas  vereadores.  O  Vereador  Emílio
Alfrânio faz uso da palavra e  fala  do curso que participou ao lado do
Vereador  Alexandre  mais  o  assessor  jurídico  da  casa,  Celso  Macedo
Soares Júnior. O Vereador fala que quase cinco mil pessoas estiveram no
curso e participou de alguns paineis que poderiam fazer perguntas e tirar
dúvidas e que sobre novas regras eleitorais e subsídios de vereadores foi
falado,  além do 13º salário para a próxima legislatura. Alfrânio fala da
festa  do  Peão  e  diz  que  sabe  que  tem  conhecimento  de  algumas
informações e fala que é lógico que é o papel dos Vereadores de oposição
votar  a  favor  de  Requerimento  pedindo  informações  e  que  a  empresa
vencedora foi a Gauri eventos. O Vereador Alexandre faz uso da palavra e
salienta que as vezes é criticado por viajar e pegar diária e principalmente
pessoas que acham a diária da Câmara maior , críticas de companheiro,
mas que nesses cursos o aprendizado é muito valido. Alexandre fala do
Orçamento  impositivo  já  citado  pelo  Vereador  Alfrânio  e  que  é  muito
positivo  e  valoriza  mais  o  Vereador  e  que  quando o  Vereador  procura
aprender, mais ele questiona o executivo e isso é importante. O Vereador
fala  que  é  preciso  fazer  uma boa avaliação  do projeto  de  LDO e  que
reuniões  possam  ser  feitas  para  estudar  melhor.  Alexandre  fala  que  é
preciso trabalhar junto e esquecer politicagem, pois se trata de um ano
difícil. Alexandre fala que questionou a obra do rodeio para o Vereador
Denil que disse que está dentro do prazo para entrega na sexta feira. O
Vereador fala da saúde e que está área no Município é muito criticada e
que estes dias aconteceu uma coisa hilária e que um pré candidato para
fazer média com eleitor requisitou a ambulância para levar um gato para  o
veterinário em Alfenas e que gerou discussão e que a correria no setor é
tão grande, mas foi preciso parar para resolver um problema desses. O
Vereador fala que citou o fato para que ninguém cair nessas coisas, pois é
um fato bizarro. O Vereador Cristóvão faz uso da tribuna e fala sobre a
questão do assunto do gato e que realmente é bizarro e que por outro lado
Carvalhópolis passa da hora também de dar atenção aos animais de rua. O
Vereador parabeniza Denil  pela emenda dos tanques de leite  e que em
tempos passados conseguiram 4 tanques também para uma associação e
que  um desses  tanques  seria  para  Associação  do  Pantano  no  qual  era
Presidente e que apresentou todos documentos necessários, mas todos os
tanques foram todos para os bairro dos Macacos. Cristóvão pede para o
Vereador Denil que fiscalize esses tanques, pois no Bairro dos Macacos
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um ex Vereador se beneficia desses tanques que coleta os leites usando as
dependências  da  Associação  que  não  recebe  um centavo  por  isso  que
cobra ainda pelo serviço e que lá precisa de uma vistoria, uma denúncia e
que o ex-Vereador se chama Joaquim que utiliza da Associação e desses
tanques para se promover e levar vantagem em cima disso e que fará uma
representação  para  o  atual  presidente  de  lá  o  Sr.  Joãozinho  do  Cadek
pedindo informações para trazer  assunto na integra,  pois  agora faz um
comentário  sem  provas  definitivas.  O  Vereador  fala  que  existe  4
associações no Município nesse sentido e que é preciso ver quais tem a
documentação. O Vereador Alfrânio pergunta se tem certificado digital na
associação  do  Bairro  do  Pantano.  O  Vereador  Cristóvão  diz  que  não.
Alfrânio fala que não está fazendo a certificação, já que não tem atividade.
O Vereador Denil  fala que os tanques que chegaram para o Esmeril é o
Leite que o Sr. Geraldinho, Sr. Joãozinho e Sr. Daniel pegam de quase
todo Município e que é para beneficiar para o produtor, pois dará uma
qualidade melhor ao leite. O Vereador Antônio Carvalho questiona porque
o não colocar os tanques em outro lugar já que a área de atuação deles é
menos focada nessa região. O Vereador Denil responde que é a associação
que tem documentação em dia. O Vereador Cristóvão falou que ninguém
solicitou documentação para ele. O Vereador Antônio Carvalho faz uso da
palavra e cobra melhorias nas estradas rurais citando o trecho do João
Loreto,  Zé cotinha está com mato alto que dificulta o acesso a estrada. O
Vereador fala que apresentou requerimento sobre a festa e fala que a festa
passada foi uma festa boa e que dizem que está é uma festa maior e preço
menor e outras empresas. O Vereador fala que vai tomar medidas festas
passadas que ficaram mais caras e que precisam passar as pessoas o que
questionam sobre  a  realização da  festa.  Antônio Carvalho pede  que  se
tome  providências  quanto  a  conservação  do  calçamento  do  Bairro
Nascente do Sol, e que se não pode calçar que pelo menos jogue água de
vez em quando por causa da poeira. O vereador fala que fez uma cobrança
a  respeito  de  um  muro  que  o  Vereador   Paulo  Eduardo  fez  sobre  o
desmoronamento do barranco e da rua e que não foi atendido e que nem o
Vereador de base está sendo atendido quanto mais o da oposição o que
prova a má gestão. O Vereador ainda fala que aquele muro tem que ser
feito mesmo e que carro pesado não pode passar lá. Antônio fala que fez
uma indicação para colocação de lombada próxima ao Bar do Toninho,
pois está perigoso e por várias Vezes a Vereadora Adriane e o Vereador
Cristóvão  falaram  desse  problema  e  nada  foi  feito  e  pede  que  se  a
Administração não quer fazer que autorize os moradores a fazer. Antônio
carvalho  fala  da  obra  do  trevo  pedido  feito  pelos  Vereadores  Paulo
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Eduardo e Denil que passaram um prazo de 90 dias e não foi  feito. O
Vereador ainda fala que coisas sem certezas não podem ser faladas e que
foi em uma viagem em Belo Horizonte e fizeram o pedido. O Vereador
Denil diz que a viagem para Belo Horizonte rendeu e que tem projeto feito
após o pedido e levantamento de documentos. Paulo Eduardo fala que a
falha foi do governo não pagou o recurso e que podem sim correr atrás
para cobrar isso e que cobrará o atual governo, pois o pedido foi feito para
o ex-governador. O Vereador fala que recebeu espaço para falar sobre a
Cãmara na rádio  na última semana, mas foi barrado por uma ligação para
não ir  e que o Presidente pediu que um relatório fosse feito antes de tudo
que seria falado para ser entregue antes. O Presidente encerra a sessão
marcando próxima para o dia 16 de maio de 2016.  Eu, Sandro Silva dos
Santos lavro a presente ata que por todos vai assinada para a configuração
dos fatos.

Carvalhópolis,09  de maio de 2016.

Antônio Carvalho                  Adriane Rodrigues de Carvalho
Presidente                                              Vice-Presidente

Cristóvão Rodrigues de Carvalho
Secretário

Alexandre Rabelo de Carvalho                   Pedro Gonçalves Filho
                Vereador                                                       Vereador

Denil dos Reis Codignole                    Emílio Alfrânio Pereira
Vereador                                                     Vereador
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Paulo Eduardo de Lima                      Sirley Messias Alves de Carvalho
Vereador                                                        Vereadora
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