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“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da décima segunda sessão ordinária do ano de 2017 da Câmara
Municipal de Carvalhópolis que aconteceu no dia 08 de maio 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 queé aprovada por unanimidade. Aline faz
leitura de Projeto de Resolução 01/2017 de autoria da Mesa Diretora que
concede licença sem remuneração por tempo indeterminado ao Vereador
Cristóvão Rodrigues de Carvalho e dá outras providências. O Vereador
Alexandre faz uso da palavra para argumentar sobre o Projeto e fala que
desde o início do mandato havia falado que o Sr. Curió precisaria do
Vereador Cristóvão para ajudá-lo no Poder Executivo, pois é uma pessoa
que tem experiência e o Curió tem equipe boa, mas inexperiente que está
começando agora e o Vereador tem muito a somar com a Administração e
que apóia e deseja sucesso ao colega Vereador. O Vereador Denil diz que
será importante a ida do Cristóvão para o Executivo, pois ajudará. O
Vereador Denil deseja sorte ao colega. A Vereadora Andreia diz que por
ela o Vereador Cristóvão ficava é no Legislativo mesmo, mas deseja sorte
para ele nos trabalhos no Poder Executivo. A Vereadora Aline Borges fala
sobre a Resolução e que pela vontade dela até queria que ficasse na
Câmara, pois fará falta pelo conhecimento, mas pensando no bem maior e
no coletivo, ele também tem muito conhecimento em relação ao Poder
Executivo e contribuirá muito sem deixar de dar suporte aos colegas do
Legislativo. A Vereadora Adriane usa a palavra e brinca perguntando se
pode votar contra e a favor. A Vereadora fala que é difícil falar contra, pois
Cristóvão fará falta para o Legislativo e que durante o tempo de vereança
ele a ajudou muito, ligava fora de hora e ele atendia e explicativa sobre
Projetose comenta então que o Prefeito estará muito bem servido com o
suporte do Vereador no Executivo desejando muita sorte ao colega.
Adriane deseja boas vindas ao Sr. Josuel Sales Santos que tomará posse na
próxima sessão assumindo a cadeira do Vereador Cristóvão. O Vereador
Daniel também fala sobre o projeto de Resolução e diz que o Vereador
Cristóvão fará uma falta muito grande para o Legislativo, mas prestará um
bom serviço na Prefeitura e que muito ensinou o Vereador que finaliza
dizendo que se pudesse segurar o colega parlamentar no Legislativo, faria.
O Vereador Luciano faz uso da palavra e diz que teve a oportunidade de
conversar com o Vereador Cristóvão no domingo e que é uma decisão
difícil de tomar, pois existem dois pesos, positivamente para o Executivo
que passará a contar com ajuda do Vereador e o outro lado é o da carreira
política, de que forma essa ação impactará em relação aos eleitores.
Luciano agradece ao Vereador Cristóvão com quem teve a oportunidade de
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trabalhar, pois foi muito enriquecedor para ele que pode vivenciar esta
experiência, desejando que a mesma possa ser levada para o Executivo que
particularmente está precisando daquele empurrão para engatar a segunda
marcha. O Vereador Antônio Carvalho fala que o colega Vereador fará
falta no Legislativo, mas em muito somará na Prefeitura, pois poderão
chegar a qualquer hora para conversar e resolver os problemas da
Administração. Antônio fala que os trabalhos do Poder Executivo estão
bons e ficarão melhor ainda com a ida do Vereador Cristóvão para lá. O
Presidente dá continuidade ao expediente e pede para que a Vereadora
Aline faça leitura das demais correspondências. Aline faz leitura de ofício
da Deputada Estadual Geisa Teixeira que comunica o envio de um policial
da Polícia Militar para o Município através do Governador Fernando
Pimentel. A Vereadora lê em seguida convite da Escola Municipal Maria
Caproni de Oliveira sobre o Projeto “Família na Escola” que acontece na
quinta-feira, às 19 horas na sede da instituição. Aline faz leitura de ofício
da Paróquia de São Sebastião enviada pelo Pároco, Padre Ronne Peterson
que solicita colaboração dos Vereadores para participarem da festa de São
Sebastião. Aline fala que o Padre solicitou reunião com os Vereadores que
acontecerá na Terça-feira, às 19:00 horas. O Vereador Cristóvão fala da
posse do novo policial e que foi um evento simbólico. Cristóvão fala que
participou do evento do Instituto “Concafé” através do Deputado Emídio
Madeira e foi falado muito sobre segurança pública, sendo que nesse
sentido um projeto formulado por um cidadão foi apresentado em forma de
aplicativo que é instalado na viatura e cadastra todos os proprietários rurais
ajudando no controle e combate a violência. Aline explica que é uma
espécie de “georeferenciamento” que o programa faz e agiliza essa questão
de segurança pública na Zona Rural.A vereadora explica que este
“Concafé” trabalha com políticas públicas para desenvolver o café e esta
parte de segurança rural entrará na agenda deles, sendo que estão com
pouco mais de 30 cidades e querem 40 para o grupo. Cristóvão continua a
fala dizendo que foi comentado que tem mais gente de bem do que
bandidos e então as pessoas precisam se mobilizar para trabalhar juntas
contra a criminalidade. Luciano fala que um sistema deste é mais um passo
a frente, pois Carvalhópolis é uma cidade que sempre se adianta as
necessidades e isso seria 100% válido para manter nossa tranquilidade. O
Vereador Alexandre fala que esse mecanismo criado pelo “Concafé” será
de grande importância. O Vereador parabeniza a Policia Militar pela
eficiência e comenta sobre o envio do novo policial através do Governo
Estadual para aumentar o efetivo de Carvalhópolis. Alexandre pede para
que o Vereador Daniel passe um recado a Secretária de Saúde que é irmã
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dele, pois recebeu um e-mail em que o Ministério da Saúde deu um prazo
de 40 dias para que os municípios levem para ele um mapeamento sobre
todas as cirurgias que foram feitas durante os anos e se isso não for feito os
repasses serão cortados, pois o Ministério quer formar um bloco para
facilitar demandas por cirurgias. Antônio Carvalho fala que este aplicativo
ajudará a prevenir os roubos na Zona Rural. A Vereadora Adriane fala
sobre o novo efetivo da Polícia Militar e parabeniza a PM do município
pela segurança pública de qualidade. Adriane diz que não esteve presente
para recebê-lo, mas esteve presente na formatura dele e de seu filho que
escolheu trabalhar em Machado, pois aprenderia mais. O Presidente
apresenta o Projeto 10/2017 que foi modificado, pois faltavam algumas
informações. O Vereador Cristóvão fala que o Projeto foi elaborado por
ele, apesar de não ter assumido cargo nenhum e diz que ele trabalhará com
esses Projetos de Lei quando assumir o cargo e que não deixará que enviem
Projetos “por guela abaixo” como se diz, e que realmente houve uma falha
neste e que será sanada, e caso seja preciso para evitar constrangimentos e
emendas o Vereador pede que os demais Vereadores conversem com ele
para dialogar e tentar resolver antes. Alexandre fala que ele detectou o erro
e os projetos que descem sempre tem falhas e parece que quem faz não tem
competência nenhuma e que o Vereador agora no cargo deverá fazer isso
de forma mais elaborada. A Vereadora Aline faz leitura de referido Projeto
de lei. Alexandre questionase as ruas terão mais de 10 metros e se serão
reservados 35% de áreas e se o Objetivo do projeto é mudar a gleba?
Cristóvão responde que as quadras serão aumentadas e as ruas serão mais
extensas, nisso a Prefeitura ganha mais área, pois diminuirão as áreas
carroçáveis que são as ruas. Luciano diz que então projeto diminuirá não a
largura das ruas, mas sim aumentará os quarteirões e diminuirá o número
de ruas. Alexandre faz uso da tribuna e diz que fez algumas perguntas antes
do feriado e que esteve lendo o edital do rodeio e queria saber mais
detalhes de como será festa a respeito de barracas na rua e o valor que foi
feito sobre a dupla Gilberto e Gilmar e as bandas de toda a festividade e
como funcionarão os dias de rodeio. Alexandre fala sobre o PSF e que
estão falando em fazer abaixo assinado em relação a saída da Dra. Larissa e
Dra. Fátima do PSF e que inclusive a munícipe é eleitora do atual Prefeito
que foi falar com ele e o Prefeito a chamou de barraqueira. O Vereador fala
que o bairro dele está sem agente de saúde. Alexandre dá as boas vindas ao
Sr. Josuel que assumirá o cargo de Vereador na próxima sessão. O
Vereador fala que a Vereadora Adriane bateu muito na tecla da piscina
antes e sabe que agora está frio sim, mas a piscina está um lixo e que bois
podem cair lá de novo se não atentarem. Alexandre fala que é preciso fazer
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a limpeza, pois corre risco do local virar um criadouro de dengue. O
Vereador dirige a palavra ao Presidente a respeito do que havia falado que
ele havia roubado um poste. O Vereador fala que não roubou não, mas
mandou passar a máquina em tudo que tinha lá, pois quando foram fazer a
COHAB tinha poste de rede telefone de uma linha desativada. Alexandre
diz que nem precisa roubar poste, pois tem energia em sua casa e diz que
não é possível que um poste possa atrapalhar a construção de casas e que
na época deu problemas com a senhora Luzia do Sr. Nenego e que se
fossem milhões ele não queria roubar e imagina um poste. Alexandre fala
do curso feito em Belo Horizonte no final de Abrile comenta que o tema
era o “Vereador no Século XXI” e foi falado muito de diálogo e
comunicação. O Vereador entãoargumenta sobre a realidade municipal
como a saída de profissionais da saúde e diz que não da para andar para trás
e cita que a cidade é referência em Educação, Saúde e que é muito melhor
vivermos em harmonia e paz e o que importa é o bem comum, o diálogo, a
comunicação e que nós queremos Carvalhópolis unida. Alexandre finaliza
que não terminou o curso, pois no último dia teve um manifesto no País
inteiro e que a Assembleia estava paralisada pelas manifestações, sendo
assim, ficou com medo que colocarem fogo no carro, já que era um veículo
de placa pública e que depois vai verificar como será o procedimento. O
Vereador Luciano faz uso da tribuna e inicia a fala dando parabéns ao
Vereador Alexandre que completa mais um ano de vida. O Vereador fala
sobre a saída do colega Cristóvão e deseja a ele mais uma vez sucesso e dá
as boas vindas ao Josuel Santos Sales que o substituirá. Luciano faz uma
solicitação ao Vereador Cristóvão a respeito do ESF na agilidade do
processo seletivo está muito atrasado. Luciano fala que escutou que será
passado para uma empresa particular fazer. O vereador fala que já teve
problemas com médico e que de hoje para frente a farmácia enfrentará
outro, pois não tem mais farmacêutica já que o contrato da atual venceu.
Luciano fala que a Poliani que ocupava o cargo é uma pessoa muito
competente, ela monta tudo a respeito do processo do estado e por ser
sobrinha do Prefeito seu contrato não poderia ser prorrogado. O vereador
ressalta que toda informação que ele traz apura antes para ter uma base
mais fundamentada para falar do assunto. Luciano fala que a Secretária de
Saúde correu atrás disso e que tem um prazo de 30 dias para resolver a
questão da Farmácia. O vereador ainda fala que já deveriam ter feito este
processo, pois 30 dias passa por cima da cabeça e que é muito urgente,
porque tem medicamentos de alto custo em valores de 150 mil reais e que
devem ter no mínimo uns 50 pacientes por este auxílio do governo. O
vereador pede apoio dos demais colegas e empenho ao Vereador Cristóvão
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que assume a Secretaria Geral. Luciano fala da iluminação do Parque Dona
Jandira sobre as famílias vão ao parque, onde esposas fazem exercício na
Academia da Saúde e as crianças brincam no parquinho enquanto os pais
caminham e estão fazendo isso em total escuridão e que ele mesmo
conferiu isso após várias reclamações. O Vereador pede que os demais
colegas passem lá e que existe um projeto para iluminação de Led, mas não
dapra esperar por isso. Luciano fala que não estão coletando lixo nos
feriados e pelo menos as pessoas precisam ser avisadas de que isto não
acontecerá, pois nesse último feriadoque era nacional a cidade ficou
enfeitada por sacos de lixo nas portas das casas e diz que é uma coisa
simples de se resolver. O Vereador finaliza uso a tribuna agradecendo o
Governador pelo envio do novo policial e agradece também a Deputada
Estadual Geisa Teixeira pela informação. O Vereador Daniel faz uso da
tribuna e fala sobre verba que faltava para ser liberada para a ETE e que
estava muito difícil de conseguir o restante segundo o ex-prefeito falou
para ele em reunião, mas que através do Deputado Carlos Melles a atual
Administração conseguiu a liberação do recurso de R$ 579.310,00 e está
em conta. Daniel parabeniza o Prefeito e Comissão da festa do Peão e que
ontem que começou já estava maravilhoso. O Vereador dá as boas vindas
ao Sr. Josuel. A Vereadora Adriane faz uso da tribuna e faz leitura de
convite do Sr. Davi para o evento Marcha para Jesus no sábado ás 8 horas
da manhã. Adriane parabeniza os organizadores da Festa e diz que não é
fácil fazer um evento desses. Adriane fala da presença da Vereadora Aline
que é uma das organizadoras e que só ouviu elogios a festividade. A
vereadora conta foram 47 carros de boi e mais 10 bois selados e que só
ouviu elogios de tudo. Adriane a parabeniza a secretária de Saúde, a Duda e
sua equipe pela eficiência com que vem trabalhando e que conversou com
ela sobre três cirurgias de joelho e que ela conseguiu vagas pelo SUS e
ressalta que é assim que tem que ser feito. A Vereadora dirigi a palavra ao
Vereador Alexandre e fala que a piscina realmente está suja, mas não tem
usuários sendo que remédios estão sendo jogados para tratar a água e que
assim a informaram e que fica verde pela reação química provocada com as
chuvas. Sobre a iluminação do lago a Vereadora fala que sempre cobrou e
não deixará de cobrar e que a última licitação de material elétrico foi feito
em 2014 e que estavam providenciando outra. A respeito de fala do
Alexandre sobre abaixo assinado a respeito da saída das profissionais do
ESF, Adriane diz que foi uma Lei revogada que vigorava com contratos de
mais de sete anos. A vereadora agradece o apoio dos Vereadores que darão
flores as candidatas a rainha que não vencerem e explica como será este
ano o desfile no baile. A Vereadora Aline Borges faz uso da palavra e fala
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da despedida ao vereador Cristóvão e deseja muito sucesso e dá as boas
vindas ao Sr. Josuel. A Vereadora responde ao questionamento do vereador
Alexandre a respeito das barracas na rua e que a intenção é que não tenha
mesmo e que elas estarão dentro da praça de alimentação e cinco delas
serão disponibilizadas para aos comerciantes da cidade. Aline fala que a
praça está sendo vendida a empresa que fará a festa e eles devem então
negociar diretamente com eles. Aline fala que sobre valores de contrato ela
verificará e depois traz respostas. A vereadora fala que também participou
da reunião com o Concafé e que o programa é bem interessante e que em
cidades maiores o aplicativo é usado até para áreas de Saúde. Aline
agradece em nome da Comissão do Rodeio os elogios sobre os eventos da
festa e aproveita para deixar o convite do baile da rainha e do encontro de
cavaleiros, eventos do próximo fim de semana e que a cavalgada será mais
cedo e farão um percurso rural. A Vereadora convida os demais colegas
para participarem de palestra sobre Segurança nas Propriedades Rural em
Machado na próxima quarta-feira, em parceria com a Coopama e Minas
Verde. O vereador Alexandre pergunta a Aline a respeito dos valores dos
pacotes da festa. O Vereador Cristóvão fala que tem anúncios falando de
quilo de alimento, mas não será exigido nada não, é entrada franca mesmo.
Aline fala que o pacote é R$ 80,00, Camarote Empresarial R$ 250,00 e
Camarote R$ 220,00. O Vereador Cristóvão faz uso da palavra e agradece a
palavra de incentivo de todos os Vereadores e que precisará, pois sabe do
grau de complexidade que exige o cargo. O Vereador diz que não é fácil e
não está indo por nenhum favorecimento, pois tem uma profissão que
deixará de lado, que é a de corretor de movéis, mas que fará isso para tentar
colaborar e que pretende manter o convívio com a Câmara Municipal e que
terá essa oportunidade de manter o grau de relacionamento. O vereador fala
de vários fatores que compreendem seu cardo na Administração e que tem
no mínimo 5 a 6 projetos que estão sobre avaliação do procurador jurídico
e que será uma vontade dele. Cristóvão fala que não gosta de despedidas e
que está representando o povo e que na Prefeitura também fará linha de
frente para atender a população, escutar suas reivindicações e que gosta
desta área. O Vereador fala que trabalha lá há mais de um mês de forma
voluntária e sabe como é complexo e importante o cargo, pois não lida só
com o povo, mas com os funcionários públicos. Cristóvão da as boas
vindas ao Sr. Josuel e que em conversa já sentiu a maturidade do colega
que o substituirá no cargo de Vereador. O vereador fala sobre algumas
reivindicações dos vereadores e fala que o processo seletivo está
hiperatrasado e que estão amarrados em orçamento e que em conversa com
o Prefeito ele mesmo falou que correrá atrás. Alexandre pergunta se não
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seria viável a Prefeitura realizar o processo. Cristóvão fala que é um
processo de alto nível e com vários cargos e muitos parentes de Vereadores
participaram e querem então fazer uma prova com credibilidade. Sobre a
iluminação do Parque o Vereador fala que sem licitação não se pode fazer
nada e conversando com a Sra. Girlene ela já recebeu mais de 100
processos licitatórios. O Vereador Alexandre diz que falta mais gente no
setor de licitação, pois tem pessoas inexperientes que nunca trabalharam na
área. O Vereador Cristóvão fala que estão cogitando esta possibilidade.
Cristóvão termina sua fala dizendo que a Prefeitura está sempre de portas
abertas a todos e que estará lá para receber as demandas. O Sr. Josuel faz
uso da tribuna e agradece a possibilidade que está tendo em sua carreira
política e diz que são grandes desafios que revelam grandes nomes e que
espera ele poder representar bem o Vereador Cristóvão que aceitou com
coragem e por benefício do povo o cargo que assumirá no Poder Executivo.
Josuel agradece o vereador Cristóvão e que espera fazer jus ao cargo. O
Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 15 de maio de
2017. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos vai
assinada para a configuração dos fatos.
Carvalhópolis 08 de maio de 2017.
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