CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da quarta sessão ordinária do ano de 2017 da Câmara Municipal de
Carvalhópolis que aconteceu no dia 06 de março às 19 horas e contou com
a presença de todos os Vereadores. O Presidente Antônio Carvalho declara
aberta a sessão. A Secretária da Mesa Diretora, Aline Borges de Carvalho
faz leitura da ata da sessão anterior que é aprovada sem ressalvas. O
Presidente passa para fase de apresentações de Projetos, Requerimentos e
Indicações. A Secretária da Mesa faz leitura de Requerimento 01/2017 do
Vereador Alexandre que solicita informações sobre processo de Licitação
de camisetas escolares e compra de uniformes pelos Pais. O vereador
Alexandre explica a necessidade do Requerimento e que ouviu de pais
várias reclamações da compra desta segunda camiseta escolar e que é mais
questão de verificação. O Vereador Cristóvão vota a favor do
Requerimento e adianta que o processo licitatório veio da Administração
anterior com saldo remanescente e que aproveitaram o mesmo processo
para aquisição das camisetas. O Vereador Luciano vota a favor e
argumenta que votará sempre a favor de Requerimentos que venham
solicitar informações que ajudam na prestação de contas dos atos públicos a
Sociedade. O Vereador Daniel Vota a favor. A Vereadora Adriane vota a
favor e diz que todos foram eleitos para fazer uma Administração
transparente. O Vereador Denil vota a favor ao Requerimento. A Vereadora
Andreia vota favorável ao Requerimento. A Vereadora Aline vota a favor.
O Presidente afirma que jamais será contra requerimentos, pois é a favor de
uma Administração transparente. O Requerimento é aprovado por 8
votos.A Secretária Aline faz leitura de Indicação 01/2017 do Vereador
Alexandre que indica necessidade de providências quanto a conservação
das estradas rurais. Em seguida Aline faz leitura de Indicação 02/2017 do
Vereador Alexandre também que indica necessidade de providências
quanto aos alagamentos das ruas do Jardim Bela Vista que tem causado
danos aos moradores do Bairro. O Presidente fala que por oito anos
Alexandre foi Vereador e nunca questionou o problema que é antigo e que
agora com 60 dias de governo do atual Prefeito quer fazer indicações e que
nas estradas rurais tem pau e mato de muitos anos sem manutenção. O
Vereador Alexandre questiona o Presidente dizendo que quer que o mesmo
ache em alguma ata que ele tenha sido contra a um Requerimento ou
indicação a respeito do Bairro Bela Vista. O Vereador Cristóvão fala que
todos os Vereadores aprovaram o Requerimento e acredita que o Prefeito
responderá o que não acontecia no passado, época que indicações e
requerimentos eram ignorados. Cristóvão fala que esse problema recente
nessa Administração era continuo na gestão passada e o Vereador Paulo
Eduardo sempre reclamou. O Vereador fala que o engenheiro já esteve no
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local semana passada e que será um serviço difícil, devido as ruas malfeitas
do Bairro. Sobre a Indicação das estradas o Vereador fala que uma licitação
será feita para aquisição de equipamento para cuidar das estradas rurais. A
vereadora Adriane fala que quando era de oposição as Indicações eram
ignoradas pelo Prefeito e que o atual prefeito se reuniu com os Vereadores
da base que o informaram de problemas do Município e que ele já está
buscando soluções. O Presidente fala que todos estão preocupados e que
ele não tem lado político, que seu lado político é o povo. Antônio fala que
tem maquinários novos sim na Prefeitura, mas sem condições de trabalhos,
sem pneus. Antônio Carvalho diz que o Prefeito responderá a essas
Indicações que é um direito de todos. Alexandre fala que sempre falou do
problema do Jardim Bela Vista. O presidente fala que sinceramente
participou da Administração, mas que o Prefeito nunca deu satisfação ou
soluções para a demanda e que por isso saiu e não pretende acompanhar
aquele grupo. O Presidente apresenta o Projeto de Lei 04/2017 de autoria
do Poder Executivo e a Vereadora Aline faz a Leitura da mensagem do
referido Projeto de Lei. O presidente anuncia que o Projeto será discutido
na segunda-feira. O Presidente apresenta o Projeto 06/2017 que foi
substituído e pede para que a Secretária Aline Borges faça leitura da
mensagem. O Vereador pergunta quanto ganhava um Diretor escolar e se
os Vereadores têm essa noção e que antes ganhavam, pois o Coordenador
de Ensino ganhava 55 UMV, o Diretor da Escola ganhava 72 e um vice
diretor 64 e que agora os salários da educação estão sendo reduzindo. O
Vereador Cristóvão fala ao Vereador Alexandre que ele consultou tabela
errada, pois a unidade de moeda atual é diferente desse. O Vereador
Luciano argumenta que não conseguiu localizar o anexo da Lei atualizado
com a mudança para UMV, só o antigo está no site. O Vereador Cristóvão
fala que já mudou e que os cargos na gestão passada estavam ganhando
acima do legal, pois tinha disparidade no calculo, pois a Diretora ganhava
mais que a Secretária e que o valor que se pode pagar é esse e que os
ocupantes destes cargos sabem disso e concordaram com este valor.O
Vereador Alexandre diz que quem assumir essa vaga não tem consciência
que os salários dos cargos estão sendo diminuídos, pois ninguém vai querer
assumir uma função dessa por esse valor sendo que deixaria um cargo de
meio período. O Vereador Cristóvão fala que sim, existe uma redução e
que o cargo de secretário ganharia 25 UMV, Coordenador para 23,5 e que
sim o salário não está bom, mas não existe possibilidade e que as pessoas
estão conscientes que o salário será esse.Alexandre fala que é preciso rever
isso, pois desvaloriza o setor de educação. O Vereador Cristóvão
argumenta que desconhece outro meio e que da forma que estava era ilegal.
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O Vereador Luciano pergunta se o profissional deixará de ganhar o salário
de carreira para assumir este. O Vereador Cristóvão diz que sim. Luciano
argumenta que ouviu falar que a professora Fabiana deixou a Direção da
Escola. A fase de discussão dos Projetos é encerrada e o Presidente pede
para que a Vereadora Aline faça Leitura dos pareceres pertinentes ao
Projeto de Lei 01/2017. O Vereador Alexandre parabeniza os profissionais
da gestão passada por conseguir projetos bons para a cidade e que esta
conquista é competência dela. O Projeto é colocado em votação e aprovado
por unanimidade. Aline faz leitura dos pareceres pertinentes ao Projeto de
Lei 02/2017 que é colocado em única votação e aprovado por unanimidade.
O Presidente então pede para que a Secretária da Mesa faça leitura dos
pareceres pertinentes ao Projeto de Lei 05/2017. Aline faz a leitura dos
pareceres do referido Projeto de Lei. O Vereador Denil pede para que
conste em Ata que ele não assinou o parecer na Comissão em que faz parte.
Alexandre fala do Projeto e questionara o Assessor Jurídico, pois se trata de
um projeto que pode acabar e como efetivar servidores em um programa
que é Federal. Alexandre diz que aconselhará a todos os prejudicados no
Projeto procurar a justiça com mandato de segurança, pois é causa ganha.
O Vereador Alexandre vota contra o Projeto. O Vereador Denil vota contra
o Projeto. A Vereadora Andreia vota contra e argumenta que os
funcionários ESF trabalham direito e não tem porque tirarem eles do cargo.
O Vereador Cristóvão vota a favor e complementa que a lei que está sendo
altera é a 1.060 de 2010 e foi aprovada contra o parecer jurídico, mas na
reunião extraordinária um Vereador faltou e o projeto passou. Cristóvão diz
que do ponto de vista não está tratando de funcionários e sim de Legislação
e que todos poderão fazer o processo seletivo para os cargos disponíveis. O
Vereador Luciano vota contra o Projeto e faz algumas ressalvas e diz que a
falhas na elaboração, como falta de datas na duração dos contratos, porque
antes era de prazo indeterminado e agora quando o prazo será feito. O
Vereador fala que mencionou o concurso, pois é uma orientação da
regional da saúde e que acredita não ter sido feito para proteger
funcionários, pois são apenas 5 pessoas, sendo duas delas de fora do
município e que realmente preocupa o Vereador é o entendimento da
justiça quanto a essa mudança que seria um processo longo, sendo um
prejuízo para a população caso seja dispensado e depois reintegrado pela
justiça. O Vereador Daniel vota a favor. A Vereadora Adriane fala que
ninguém mencionou que os funcionários não trabalham direito, mas que a
Lei está ilegal, pois da estabilidade aos servidores. Aliene Borges vota a
favor do Projeto. O Presidente então vota em desempatar de forma
favorável. O Presidente fala que na época votou a favor, mas que existe
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tempo para corrigir e que agora é a hora para que o Prefeito tente melhorar
o setor de saúde. Sendo assim, o Projeto é aprovado por cinco votos a favor
e 4 contra. O Vereador Alexandre faz uso da tribuna deseja boas-vindas
aos munícipes que assistem à sessão. O Vereador agradece aos colegas por
votar seu Requerimento e em seguida faz algumas perguntas. O Vereador
fala que não fez indicações ao Prefeito, pois era da base dele, conversava
com ele sobre os problemas e que mesmo assim já fez reclamações que o
Prefeito não atendeu, mas atendeu um Vereador de oposição na época e que
muitas a situação prometeu muitas coisas que ainda não cumpriu como
estradas impecáveis já no início, posto de saúde 24 horas, funcionários de
cargo de confiança dirigindo máquinas, dirigindo carros a noite e que ainda
não denunciou, pois está dando créditos para a Administração, pois nunca
votou contra a coisas boas. Alexandre cita o lago com luzes apagadas,
piscina em estado crítico, rodoviária inaugurada e fechada. O Vereador
Luciano faz uso da tribuna e cumprimenta o Sr. Mirtinho, secretário da
Administração que atendeu um pedido dele, meio emergencial com
manutenção de uma estrada rural e que prontamente o serviço foi realizado.
Luciano diz que existe um problema de limpeza na cidade e que sugere ao
Prefeito que crie uma equipe emergencial para feriados e fins de semana
para que não aconteça isso. O Vereador fala que remanejam servidores sem
verificar necessidade de cada área, pois não vê a demanda ser atendida.
Luciano direciona fala ao Presidente e que entende as coisas como
oposição e situação, mas que não se identifica como grupo e sim, que
trabalha para a população e se sente mal quando o classifica derivado de
um grupo. O Vereador Cristóvão usa a tribuna e fala sobre os Projetos
votados e explica que os Projetos 1 e 2 referem-se se a equipamentos que a
Administração vai adquirir para o setor de saúde e que são para adequação
de fichas. Quanto ao Projeto 5 o Vereador salienta que se refere a uma
correção de legislação e não sobre demissão de servidores. O Vereador fala
sobre o Projeto dos salários da Educação e argumenta que as pessoas que
assumem os cargos estão cientes que serão esses valores e explica as
impossibilidades de maiores aumentos dentro da Administração. Cristóvão
fala que recebeu uma informação que o Ex-Prefeito foi julgado em primeira
instância por contratações irregulares e que por isso é preciso ter cautela
nesse sentido. O Vereador fala que o novo Prefeito está ciente dessas coisas
e que teve problemas referentes as contratações, sendo que ainda possuem
cargos irregulares na Administração que precisam segundo ordem da
justiça, serem exonerados de forma imediata. Cristóvão fala que quer que o
Executivo responda as Indicações e Requerimentos e que o Alexandre
questionou muito, mas poderia ter votado em vários Requerimentos
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apresentados pela oposição na época. A Vereadora Adriane faz uso da
palavra e parabeniza o Prefeito pelo excelente Carnaval. A Vereadora fala
do Parlamento Jovem volta amanhã e que os cursos desenvolvidos pela
Escola do Legislativo estão sendo um sucesso. Adriane parabeniza o
Secretário de Esporte, Denis pela limpeza da piscina. A Vereadora fala
sobre o Projeto de Lei 05/2017 que foi aprovado e eu não se trata das
pessoas e sim uma alteração da Lei que legalize as contratações como
prevê a Lei. Adriane fala que as estradas também estão sendo limpas e aos
poucos tudo será resolvido. O Presidente faz uso da palavra e fala que
sempre cobrou a manutenção das estradas e que sempre cobrará e que tem
certeza que a manutenção será feita. Antônio Carvalho fala que a firma do
Asfalto do Bairro Jardim Laura está fazendo o acabamento da obra de
forma mal feita, pois o servido está estragando e que providências estão
sendo tomadas. O Vereador fala da gravidade da abertura da Rua no terreno
do Sr. José Macedo e que a chuva só fez o mato aumentar e quer saber
quem fará a limpeza do local, pois o ex-prefeito no último dia de mandato
abriu a rua. O Vereador fala que o ex-prefeito está sendo condenado e
continuará sendo, pois foi um péssimo Prefeito e que não arrumou o Jardim
Bela Vista, jogou mata burros nas estradas e não instalou. Antônio
Carvalho fala que Carvalhópolis não tinha Prefeito. Não tendo mais nada a
ser tratado o Presidente encerra a sessão, marcando próxima para o dia 13
de março de 2017.
Carvalhópolis, 06 de março de 2017.
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