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Ata da primeira sessão ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal de 

Carvalhópolis que aconteceu no dia 05 de fevereiro às 19 horas. Não 

compareceu a Sessão a vereadora Andreia Aparecida Morais que justificou 

sua ausência. A Presidente Adriane Rodrigues declara aberta a sessão e 

pede que Secretário Josuel dos Santos Sales que faça leitura da Ata da 

última sessão do exercício de 2017.  Josuel faz leitura da Ata 37/2017 que é 

aprovada por unanimidade. Adriane apresenta a Portaria  06/2018 sobre as 

Comissões Permanentes. O Vereador Josuel faz leitura da atual portaria que 

teve aprovação de todos os Vereadores sobre as Comissões Permanentes. 

Adriane comunica que tem 17 projetos de Lei do Executivo Municipal para 

serem apresentados e analisados. Adriane apresenta o Projeto de Resolução 

01/2018 que autoriza as transmissões das Sessões Legislativas e diz que a 

Mesa tem total autonomia para fazer isso, mas quis saber a opinião dos 

nobres Vereadores sobre essa mudança. O Vereador Josuel faz leitura da 

referida Resolução. O Vereador Alexandre parabeniza a vereadora pela 

iniciativa e que reivindica isso desde 2005 e que o povo vai poder ouvir de 

forma expressa cada Vereador da Câmara que julgaram conforme queiram 

e não conforme as notícias chegam lá fora. O Vereador Denil parabeniza a 

Vereadora e diz que seu voto pé a favor, pois tem que deixar o povo 

informado sobre tudo que acontece nas sessões. A vereadora Aline Borges 

faz uso da palavra e fala que a iniciativa é muito boa, pois deixará a 

população mais informada e garantirá mais transparência. O Vereador 

Luciano deseja um bom 2018 a todos e que a Presidente conduza bem os 

trabalhos. O Vereador ainda fala que essa transmissão ao vivo para ele é 

como se fosse uma conquista pessoal, pois já desenvolve um trabalho de 

informe a população através do Facebook e que a Vereadora Adriane 

também adotou isso através de sua página Agenda Positiva, que a 

Vereadora Aline Borges também faz isso em seu perfil pessoal. O vereador 

fala que a transmissão ao vivo é uma conquista muito grande desta casa. O 

Vereador Daniel parabeniza a Presidente e diz que é muito importante para 

o povo poder acompanhar. O Vereador Josuel diz que isso aproximará mais 

o Legislativo da população e que o resultado será excelente e que servirá 

cem muito. O Vereador Antônio Carvalho fala que é um passo importante e 

que todo plenário está a favor e que muitas pessoas tem vontade de assistir 

as transmissões, porém não tem como vir e agora poderão assistir. Adriane 

fala que não é mérito dela e que será de todos os parlamentares. O Projeto 

de Resolução 01/2018 é colocado em única votação e aprovado por 

unanimidade. Adriane fala que os Projetos 01, 02- 09-10-11-13/2018 são 

de urgente apreciação. A vereadora apresenta o Projeto 01/2018 e diz que 

são Projetos pequenos, principalmente o de 01 ao 14/2018. O Vereador 
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Josuel faz leitura do Projeto 01/2017 que Abre créditos especiais no 

orçamento Vigente para área de educação. Josuel faz leitura do Projeto de 

Lei 02/2018 que altera o PPA – Quadriênio 2018/2021. Adriane fala se 

alguém gostaria de comentar o Projeto. Alexandre diz que leu todos os 

Projetos que provavelmente todos são de abertura de créditos e que não 

haveria necessidade de Leitura. Adriane diz que gostaria que a leitura fosse 

feita sim. O Vereador Josuel faz leitura do Projeto de Lei 03/2018 que Abre 

créditos especiais no orçamento vigente para reforma da praça no valor de 

R$ 250 mil reais. Alexandre pede para que o Projeto da praça seja enviado 

para analise do Legislativo para facilitar o entendimento. Luciano pergunta 

de quem é a responsabilidade dos valores maiores e menores no Projeto. 

Aline explica que o valor maior é a verba e o menor é a contra partida da 

Prefeitura. Adriane fala que essa verba vem do Deputado Federal Fábio 

Ramalho. Antônio carvalho fala que a Praça precisa de reforma há muitos 

anos e que o Deputado liberou recurso de forma imediata para o Município. 

O Projeto 04/2018 é apresentado. O Vereador Josuel faz leitura do Projeto 

05/2018 que abre créditos especiais no orçamento vigente para 

pavimentação do Bairro do Rodeio no valor de R$ 245 mil reais verbo do 

Deputado federal Bilac Pinto. Antônio carvalho fala que é outra coisa que 

estava prevista ano passado e é uma obra importante para beneficiar as 

pessoas que ganharam lotes lá. Aline lembra que o recurso servirá para 

asfaltar a rua que abriu em cima da creche. Luciano pergunta se já existem 

recursos e plano de saneamento para esgoto e água. Aline explica que tem 

recurso da FUNASA ainda da ETE e que com a obra concluída a prefeitura 

pedirá ao órgão realocação da verba para fazer essas obras de saneamento 

no Bairro. O Vereador Josuel faz leitura do Projeto de Lei 07/2018 que 

abre créditos especiais no orçamento vigente para aquisição de patrulha 

mecanizada no valor de R$ 224 mil reais. Adriane fala que em tempos de 

crise a Administração está trabalhando bem, conseguindo recursos. 

Antônio Carvalho fala que é um caminhão de porte grande e que será de 

muita serventia para a população e que graças a deus todas as emendas que 

buscaram ano passado 80% já foram liberadas no mesmo ano. O Vereador 

Josuel faz leitura do Projeto de Lei 09/2018 que abre créditos especiais no 

orçamento vigente para incentivo a feira livre (Vale Feira). Adriane fala 

que é um complemento de um  vale para feira livre, Projeto de lei votado 

no fim do ano passado e que a ideia agora é muito boa, pois concede um 

valor de R$ 40,00 para cada servidor público comprar na feira. Alexandre 

fala que quer ver o regulamento da feira. Aline fala que já solicitou a 

Prefeitura. Adriane fala que a Vereadora Aline vai trazer e que ela será a 

líder de governo na Câmara Municipal. Aline fala que é um Projeto muito 
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importante e que trará muito benefício, pois fomenta agricultura familiar e 

que a conta dos 92 mil é sobre a conta de 10 meses e o valor de 40,00 para 

cada servidor que soam 225 servidores no total. Alexandre fala que 

beneficia só servidores efetivos. Adriane fala que é para todos servidores e 

que o artigo segundo do Projeto de Lei 11/2018 explica quem será 

beneficiado. Antônio Carvalho fala que terão 15 barraquinhas já e no futuro 

solicitará mais barraquinhas e que o único município que criou esse Projeto 

em Minas Gerais foi Carvalhópolis e que o vale será uma espécie de cartão 

para melhor fiscalização para que o dinheiro gire em torno somente da 

feira. O Vereador parabeniza a Administração pelo projeto que valoriza o 

pequeno produtor que tem vontade de comercializar sua produção. O 

Vereador Josuel faz leitura do Projeto de Lei 11/2018 que concede vale 

feira aos servidores municipais. Alexandre fala que realmente é para os 

servidores de carreira. Josuel disse que há um erro de interpretação. Aline  

explica que a palavra efetivado se refere a efetivação do vale feita e não do 

profissional que será beneficiado e que menciona que todos os servidores 

do município será beneficiado. Alexandre fala que cedidos ou afastados por 

outros setores não poderão receber o benefício e que são punidos. Aline 

explica que não é isso, somente os servidores que forem cedidos e recebem 

salário em outro quadro de outro município e exemplifica a situação do Sr. 

Gilson Advogado que na época fora cedido para Machado e recebia por lá. 

Alexandre questiona outro artigo que diz que funcionário afastado por 

motivo de doença não receberá. Aline explica que não é neste caso e sim se 

o servidor se afastar para cuidar de doentes na família. A Vereadora diz que 

não é uma incorporação salarial e que o Projeto quer corrigir na  questão de 

assiduidade do servidor, o que acontece na empresa privada. Adriane fala 

que tem servidores que faltam sem justificativa.  Aline lê o artigo em que 

isso é falado. Adriane fala que no passado o Prefeito Zequinha criou o 

Projeto que funcionou por três meses e que não foi apara frente. Aline diz 

que o começo sempre é difícil, mas esses R$ 9 mil reais será o capital de 

giro que manterá dará sustentação a feira. O Vereador Josuel faz leitura do 

Projeto de Lei 12/2018 que altera a lei 1100/2011. Alexandre questiona que 

se com esses cargos acabariam com os convênios com as APAES. Aline 

diz que verificará, mas acredita que esses convênio não serão alterados e 

que os cargos criados são para regularização sob Lei Federal aos 

professores de apoio. Antônio Carvalho fala que esses professores são para 

atender todas as crianças especiais dentro do municio, inclusive do Apae. O 

Vereador Josuel faz leitura do Projeto 13/2018 que altera a lei de Planos de 

Cargos e Carreiras. O Vereador Antônio Carvalho fala que o cargo de 

serviços gerais explica como é o cargo, pois geralmente passa muita mulher 
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e que é difícil de colocá-las para trabalhar na Zona Rural. Alexandre fala 

que o Gilsão sofreou com isso e que o Zequinha também, pois tem pessoas 

que deveriam fazer tal serviço e estão fazendo outro. Luciano pergunta 

sobre os 15 cargos e que eles ficarão extintos e que não haverá contratação 

para agentes de serviços de obras, pois esses 15 criados é para cozinha e 

limpeza de patrimônio público e que acha que está muito confuso e que tem 

um conflito no Projeto. Aline explica que tem mais de 25 cargos vagos e 

que não se engana são mais de 40 cargos vagos. Alexandre fala que se 

extinguir a nomenclatura extingue todos. Aline explica que no concurso 

serão acrescentados mais cargos e não extinguindo. Luciano explica como 

definirão os serviços e porque não delimitam mais, pois estão muito 

conflituosos, já que se continuar com essa nomenclatura nada vai mudar, 

pois nada impede que uma mulher passe neste cargo. O Secretário faz 

leitura do Projeto de Lei 14/2018 que abre créditos especiais no orçamento 

vigente no departamento de agricultura no valor de R$ 250 mil reais para 

aquisição de rolo compactador. Antônio carvalho fala que é uma verba 

solicitada no ano passado que é uma maquina importante  para manutenção 

das estradas rurais e que esse rolo compactador deixará as estradas rurais 

com maior qualidade de tráfego. Alexandre explica a diferença entre contra 

partida e superávit. A Presidente apresenta o Projeto de Lei 16/2018. O 

Vereador Josuel faz leitura do referido Projeto que abre créditos especiais 

no orçamento vigente para doação de material de construção aos pequenos 

produtores rurais. Alexandre comenta sobre o Projeto e pergunta se será 

feito um Decreto para regulamentar para ver quem se enquadra e pede 

melhorias no Projeto. Luciano pergunta de onde serão retiradas as fichas e 

se ninguém comentará. A Vereadora explica que retirarão das sextas 

básicas, pois conseguirão fazer economia comprando mais com menos. 

Josuel explica que 5mil é do dinheiro repassado para o Asilo que passa de 

40 para 25 mil reais. Adriane parabeniza a Administração pela valorização 

do produtor rural. O Vereador Antônio Carvalho também parabeniza a 

Administração. O Vereador Daniel parabeniza o Prefeito pela iniciativa. 

Alexandre fala que a intenção é boa, mas não enquadrará quase ninguém 

dentro da Lei federal por se tratar de um salário per capita. Adriane fala que 

as Comissões terão cópias dos Projetos e pede para que as mesmas se 

reúnam na segunda – feira em horário regimental e que dêem prioridade 

aos Projetos de Urgência. Adriane fala das reuniões da Câmara Itinerante e 

os locais fazendo convites a todos os Vereadores. Não tendo mais nada a 

ser tratado a Presidente encerra a sessão, marcando próxima para o dia 19 

de fevereiro de 2018. 
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Carvalhópolis, 05 de fevereiro de 2018. 
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