CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da 1ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2016 e contou com a presença de todos
os Vereadores. O Presidente Antônio Carvalho declara aberta a sessão. O
Secretário da Mesa, Cristóvão Rodrigues de Carvalho faz leitura a ata da
última sessão ordinária de 2015 que é aprovada sem ressalvas. O Presidente
fala da formação das Comissões Permanentes para Exercício 2016 e que
houve um consenso e a Vereadora Adriane Rodrigues ocupou a vaga que
antes era do atual Presidente Antônio Carvalho nas Comissões em 2015
ficando assim as comissões de 2016 COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E
FINANÇAS Emílio Alfrânio Pereira – Presidente, Paulo Eduardo de Lima
– Vice –Presidente, Pedro Gonçalves Filho – Membro, COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, Adriane Rodrigues de
Carvalho Caproni – Presidente, Cristóvão Rodrigues de Carvalho – VicePresidente, Denil dos Reis Codignole – Membro, COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Alexandre Rabelo de
Carvalho – Presidente, Denil dos Reis Codignole – Vice-Presidente,
Cristóvão Rodrigues de Carvalho – Membro, COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS E MINORIAS, Sirley Messias Alves de Carvalho –
Presidente, Pedro Gonçalves Filho – Vice-Presidente, Emílio Alfrânio
Pereira – Membro, COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
Adriane Rodrigues de Carvalho Caproni – Presidente, Paulo Eduardo de
Lima – Vice Presidente, Sirley Messias Alves de Carvalho – Membro . O
Presidente fala sobre os trabalhos legislativos e diz que a ordem do dia será
fechada na sexta –feira antes da sessão, observando o Regimento Interno e
que avisará através de ofício, o Poder Executivo. A Vereadora Adriane faz
uso da Tribuna e diz que fará uma indicação para arrumar as estradas e cita
trecho depois da ponte próximo a propriedade do Sr. Eida e diz que o
estado da estrada é crítico e fala das estradas rurais em geral. O Vereador
Cristóvão faz uso da palavra e fala de um projeto que esta desenvolvendo
para a Câmara de Carvalhópolis e fala que a pouco tempo atrás não tinha a
oportunidade de prestar trabalhos que atendessem a população, mas foi
iniciado com o Presidente Alexandre a Escola do Legislativo e depois com
seguimento dos Presidentes Antônio Carvalho e Adriane Rodrigues. O
Vereador fala sobre o parlamento Jovem desenvolvido pela Escola e que
tem sido referencia e que este ano trabalhará a Mobilidade Urbana. O
Vereador ainda fala que a Escola pode realizar novas atividades e que ele
tem idéia de criar um Centro de Atendimento ao cidadão com vários
serviços e que está sendo estudado ainda. Cristóvão fala do cinema na
Câmara e que é um Projeto viável que acontece em várias cidades e que
pode ser feito em parcerias com os demais órgãos públicos do Município.
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O Vereador fala que serviços essenciais são feitos na cidade de Machado.
Cristóvão fala dos precários serviços de atendimentos bancários na cidade e
diz que já é uma demanda, um pedido do Vereador Alexandre. Alexandre
fala que realmente solicitou a Secretária que encaminhasse um ofício
fazendo a cobrança de melhorias nos serviços de atendimentos. O Vereador
Antônio carvalho faz uso da tribuna e fala que os Vereadores farão um bom
trabalho e que a intenção da Mesa é colaborar com o Poder Executivo e não
atrapalhar e que tudo que for possível fazer através da escola do Legislativo
este ano será feito. O Presidente fala das estradas rurais e diz que ele jogou
veneno em parte da estrada para matar o mato alto de certo trecho da
estrada e que os matos estão fechando a estrada. Antônio falou sobre a
escola e que a braquearia está alta e que as aulas estão prestes a começar e
que não sabe o que a Administração pensa. O Vereador fala que na antiga
creche o pé de sapeixe está dando flores de tão alto que estão e que existe
certo abandono. Antônio fala do esporte no Município e fala que falta
investimento e falta alternativas e que o setor está abandonado. O
Presidente ainda fala que não existe Prefeito na cidade. O vereador fala que
por todos os lados da cidade tem abandono. O Presidente fala que quando a
cidade tinha administrador honesto a cidade crescia, mas que agora a
cidade com estrutura para boa Administração isso não acontece e que até
ele que tem apenas o quarto ano escolar faria uma Administração melhor
que o atual Prefeito. O Vereador fala que o Prefeito não vai in loco ver o
que acontece na cidade, fica trancado em seu gabinete. Antônio fala sobre a
dengue e que o Município tem muitos focos de aumento dos mosquitos
transmissores. O Vereador fala da cratera que surgiu na propriedade do Sr.
Aloísio e que árvores foram engolidas pelo buraco, rede de esgoto aberta a
céu aberto e que se não resolverem logo a chácara será inutilizada e que
hoje gastara mais de 650 caminhões de terra para fechar e que poderia
gastar muito menos no início do problema. O Presidente compara a limpeza
da cidade de Turvolândia onde esteve com Carvalhópolis e fala que lá está
bem limpo. Antônio Carvalho fala que o Vereador Alfrânio ri dele enquanto
fala e que se não quiser escutar pelo menos respeitar o outro na hora em
que estiver falando. O Vereador Emílio Alfrânio diz que o Presidente
começou sua gestão completamente equivocado. O Presidente pede ao
Vereador que quando quiser falar que use a Tribuna e que não aceitará
conversas e risos durante fala dos demais Vereadores em uso da palavra. O
Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 15 de fevereiro de
2016. Eu Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos vai
assinada para a configuração dos fatos.
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Carvalhópolis, 1º de fevereiro de 2016.
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