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Ata da quinta sessão ordinária do ano de 2017 da Câmara Municipal de 

Carvalhópolis que aconteceu no dia 13de 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 com ressalvas do 

Vereador Alexandre Rabelo de Carvalho que pede para mencionar o nome 

da Secretária Rosa Teodora que conseguiu o convênio para aquisição de 

equipamentos para o setor de saúde. Aline faz leitura de ofício do Deputado 

Ulysses Gomes endereçado ao Vereador Denil Dos Reis Codignole que 

solicitou equipamentos de informática para Escola Estadual João de Paula 

Caproni e conseguiu 4 computadores, um retroprojetor e uma impressora. 

A Vereadora Aline faz leitura de Indicação 03/2017 do Vereador Luciano 

Teodoro de Souza que indica providencias quanto a iluminação púbica no 

Bairro Jardim Bela Vista. A Secretária Aline Borges faz leitura dos 

pareceres pertinentes ao Projeto de Lei 05/2017 que dispõe sobre alteração 

da lei 1.100 de 10 de outubro de 2011. O Presidente coloca o Projeto em 

votação. Alexandre fala que é contra por que o Projeto desvaloriza os 

profissionais de educação e que por não achar que a gestão atual está 

valorizando a educação. O Vereador diz que teria que ter um vencimento 

melhor pela responsabilidade pelo cargo. Alexandre diz que baseado na 

gestão passada achando que pagavam muito aos profissionais, ele 

perguntou a Simone que disse que pelos anos de funcionalismo público 

teve na somatória de anos um salário elevado.O Vereador Denil disse que 

vota contra, pois teriam que ser mais valorizado. A Vereadora Andreia vota 

contra e justifica o voto dizendo que é preciso valorizar mais os servidores. 

O Vereador Luciano diz que vota contra porque existe uma desvalorização 

do servidor embora não tenham sido procurados pelos atuais ocupantes dos 

cargos. O Vereador Cristóvão vota a favor e diz que a adequação já 

conversada com os ocupantes desses cargos já foi explicada e que as 

Secretárias já terão vencimentos melhorados, mas não se pode melhorar 

mais pois se aumenta apenas o salário do cardo de secretário para a área de 

educação para aumentar os dos diretores, precisaria aumentar de todas as 

secretarias pela questão de Isonomia, o que é inviável para a folha de 

pagamento do Poder Executivo. O Vereador ainda fala que é preciso 

reavaliar o Plano de Cargos e Carreiras para no futuro apresentar 

melhorias. O Vereador Daniel vota a favor ao Projeto. A Vereadora 

Adriane vota a favor e explica que não se pode hoje aumentar os salários de 

todos os secretários, mas mesmo assim, o Projeto não chegou de qualquer 

jeito e que reuniram com os interessados para tratar do assunto e todos 

estão de acordo. A Vereadora Aline fala que dará continuidade a fala do 
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Vereador Cristóvão e argumenta que o Projeto é de imediato para adequar a 

questão dos servidores e que nada impede uma revisão no futuro com uma 

avaliação no Plano de cargos e Carreiras do Magistério. A Vereadora vota a 

favor. O Presidente vota a favor desempata a votação. Antônio ainda fala 

que a classe que mais sofre é a dos professores, mas quem sabe mais para 

frente isso possa acontecer. O Projeto 05/2017 é então aprovado por cinco 

votos a quatro. O Presidente encerra a ordem do Dia e passa para a 

inscrição e uso da tribuna. O Vereador Denil faz uso da tribuna e diz que o 

traz a tribuna é a viagem que fez na última semana para Belo Horizonte 

onde conseguiu através do Deputado Ulysses Gomes equipamentos de 

informática para Escola Estadual João de Paula Caproni. O Vereador 

solicita providências sobre as luzes do lago que encontram se apagadas e o 

povo tem reclamado dessas luzes e pedem também que o parque pudesse 

ser fechado mais tarde. Denil pede também manutenção das estradas rurais 

que estão com buracos, fazendo com que os alunos da zona rural chegam 

atrasados na Escola. O Vereador Alexandre faz uso da palavra e diz que no 

comício do Prefeito que foi ao lado de sua casa a logo da campanha era 

mudar para crescer, mas que não tem visto mudança e tem que fazer crítica, 

pois alunos estão chegando atrasados nas Escolas, super lotados e pedindo 

a volta do ônibus do Tião de novo. Alexandre fala das estradas rurais e diz 

que se não melhorar vai mostrar em data show as imagens e colocar no 

Facebook como fazia o Vereador Luizinho no passado. Alexandre fala que 

está tendo desvalorização da educação no Projeto que passou e que falta 

remédio para pessoas no Posto de Saúde 24 horas como não está 

funcionando e nem médico tem no atendimento regular. Alexandre fala que 

quer acreditar na Administração, mas que em menos de 90 dias de mandato 

uma pessoa foi ao posto procurar remédio e foi aconselhada a procurar o 

Ministério Público e fazer uma denúncia. Alexandre fala que 

Administração tem valorizado pouco o setor de educação. O vereador fala 

que terá que colocar nas redes sociais, pois quando era da base não tinha 

sucesso nas demandas que fazia ao ex-prefeito, pois era teimoso, mas no 

final saia do gabinete, as vezes até no tapa se fosse preciso para reivindicar, 

mas com a certeza que ia ser feito. Sobre o Projeto 04/2017 que foi retirado 

da pauta, Alexandre fala que o Projeto fala de economia, mas cria 4 

despesas e que esse valor poderia ser investido nos professores e que ao 

mesmo tempo extingue um outro cargo por perseguição e que não acha 

justo, mas que se monte um processo Administrativo sobre a pessoa, dando 

direito de defesa ao ocupante do cargo e ainda falaram que o cargo foi 

criado para o Vereador. Alexandre afirma que o cargo foi criado e ele teve 

a capacidade de passar em um concurso e logo pediu demissão, pois não 
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gostou, era de baixo salário, assim como os demais cargos são 

desvalorizados com má remuneração na Prefeitura, mesmo sendo 

competentes e que são muitos. O Vereador fala que o Sr. Carlos disse que o 

cargo foi feito para ele, mas que não, ele teve é competência para passar e 

se ele fez concurso e não passou talvez é que não seja tão inteligente assim. 

Alexandre pede para que seja montado então um processo administrativo 

sem perseguição e sai com ele pela porta da frente como ele entrou, pois 

isso não condiz com uma Administração que pregou a mudança. Alexandre 

diz que votaria contra nesse projeto e que incentiva a ir na justiça, pois no 

passado pessoas foram colocadas no banco e ganharam na justiça o direto 

de trabalhar. O Vereador fala que é humilhante tirar a pessoa de um cargo 

Administrativo para limpare lavar chão, roçar capim e que a época de 

Ditadura em Carvalhópolis já passou. Alexandre fala que tem a impressão 

que o Sr. Salatiel a Senhora Silmara mandam mais na Administração do 

que o Prefeito, pois tem visto eles direto na Prefeitura, mas que o Sr. Curió 

precisa ficar mais esperto, pois quem assina é ele, que talvez esteja sendo 

muito pau mandado, pois quem responde pelos atos é ele. O Vereador diz 

que dará um toque sutil ao Prefeito para parar de assinara coisas, pois no 

futuro quem responderá é ele e que servida de experiência o ex-prefeito ser 

condenado por nepotismo. Alexandre diz que é primo do Prefeito e que 

gosta muito dele, mas que ele corre muitos riscos. O Vereador fala que o 

Prefeito é uma pessoa bacana e humilde e que não ganhou dinheiro com 

política, mas que é preciso ficar alerta, pois já viu falar de coisas que 

podem prejudicá-lo. O Vereador termina sua fala dizendo esperar que a 

Câmara continue soberana em suas decisões. O Vereador Luciano faz uso 

da palavra e fala que os próprios moradores de Carvalhópolis contestam os 

atendimentos dos médicos e o afastamento da Dra. Larissa que era 

previsível e poderia ser planejado e quem sofre com essa carência é a 

população, mas quem responde diretamente por isso é a Secretária de 

Saúde e que ela mesma passou essas informações e que falou para ela que 

agora segura uma bomba que poderia ser evitada. O Vereador fala do 

Projeto04/2017 e que o mesmo era muito extenso e quenão daria para ser 

votado de imediato. Luciano argumenta e que ele não é o primeiro projeto 

em pauta que entra e é retirado e que isso afeta os vereadores e a população 

e que fez um estudo desse projeto que agora foi retirado da pauta. O 

Vereador afirma que foi sábio quem fez a retirada, mas que isso prejudica o 

andamento dos trabalhos, pois a população vem assistir esperando ver a 

discussão daquela matéria, o Vereador estuda para aquela matéria e o 

Projeto é retirado. O Vereador Cristóvão faz uso da palavra e destaca a 

participação das pessoas no Plenário da Câmara Municipal. O Vereador 
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fala que a retirada do Projeto faz parte da participação dos Vereadores que 

pedem a retira do Projeto, pois houve uma verificação de que o mesmo 

pode melhorar e que as comissões permanentes servem para isso, discutir 

projetos, colocar emendas adequar normas e uma coisa até que foi acordada 

com os servidores que é o caso da educação. Cristóvão fala das obras e que 

realmente foi falado nas campanhas sobre isso, mas as licitações estão 

sendo feitas para fazer a manutenção das estradas rurais. O Vereador ainda 

fala que as criticas estão precipitadas. Ele também fala do tratamento de 

esgoto e que consultou pessoa responsável e o modelo usável está 

insuportável e precisa de uma nova forma. Cristóvão fala sobre 

cooperativismo e que será uma forma para o Sr. Fábio abrir no Município e 

que isso é uma vontade dele e a Câmara oferecerá uma palestra sobre o 

assunto para incentivar as pessoas, porque a questão do emprego na cidade 

é complicada e o país passa por fase difícil na área de investimento. O 

Vereador fala do Plano de Cargo e Carreira e que desde sua criação passou 

por alterações, inclusive em 2014 e que a Lei 1075 teve muito mais itens 

reformulados e que alterações sempre terão, mas é preciso fazer uma 

alteração completa e que o secretariado está como diretor e precisa adequar 

para secretária para que assumam responsabilidades também. A Vereadora 

Aline Borges faz uso da palavra e diz que tem escutado criticas a respeito 

da Administração, mas que vem para falar dos pontos positivos da gestão 

atual, principalmente na Educação que tem notado mudanças como na 

educação infantil, na creche, um trabalho feito pela Roberta a começar pelo 

aspecto motivacional e que isso já surte efeito nas faltas, pois não existem 

mais. A Vereadora ressalta que a servidora ainda fez uma dedetização por 

causa da infestação de insetos e que pela página criada pela creche pode 

notar que aconteceu confraternização das crianças, reuniões de pais e que 

resolveu problemas de abastecimento de água, aulas de música, 

“brinquedoteca” sem uso que foi colocada para funcionar, fez carnaval para 

as crianças, regras quanto aos horários e que está parte é a mudança para 

crescer e que temos que contar. Aline fala que na Escola Maria Caproni de 

Oliveira tem visto também a entrega do material escolar, unifiormes, 

confraternização com os professores, do dia da mulher. A Vereadora fala 

do Esporte, setor que não via falar nada na gestão anterior e que agora no 

comando do Sr. Denis é possível ver mudanças, como licitação para 

limpeza da piscina, mas que escutou que no passado moradores buscavam 

produtos de limpeza e cloro e que sendo assim não era possível manter a 

piscina do clube limpa. Aline fala dos jogos de vôlei, seletiva no campo de 

futebol, aulas de dança, secretaria de esporte fazendo parcerias com a 

secretaria de educação. A Vereadora conclui dizendo que tem muita coisa 
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boa acontecendo com bons resultados. O Vereador Cristóvão pede parte da 

fala e fala dos mais de 40 silos feitos na cidade em pouco mais de dois 

meses, sendo que foram feitos para cidade inteira. A Vereadora Adriane 

Rodrigues faz uso da palavra e diz que é muito bom ser vereador de 

oposição, pois quando o Vereador Denil era da base do governo nunca 

abriu a boca para fazer uma cobrança a ainda ressalta que ela nunca deixará 

de cobrar, mesmo sendo Vereadora da base agora. Adriane diz que cobrou 

muito no passado do Prefeito Gilson e que não estão parados. A Vereadora 

fala que foram 53 silos e até puxaram  silo para o Vereador Alexandre. A 

Vereadora ainda fala que tem maquinário sim que ficou parado no pátio da 

Prefeitura por 3 anos e que sim a mudança está acontecendo aos poucos e 

que agora sim tem máquina em manutenção que fará em seguida reparos 

nas estradas. Adriane fala que no passado muitas pessoas reclamaram de 

situações do Posto de Saúde, falta de remédio, carros para levar pessoas aos 

postos médicos fora da cidade e que até levou munícipes em seu carro para 

Machado, Alfenas e que não é só agora que existem esses problemas e que 

inclusive no passado o posto saúde teve seu horário de funcionamento 

alterado, causando transtornos a população. Adriane fala que esteve muitas 

vezes no gabinete do ex-prefeito Gilson e dizia a ele que ia especular 

Administração dele, pois fazia parte dela e que várias vezes fizeram 

Indicações sem respostas. Sobre as ruas da cidade, Adriane cita a rua do ex-

vereador Paulo Eduardo que está terrível e que ficaram no poder por 13 

anos e que era pra receber a cidade com poucas coisas para fazer, mas pelo 

contrário, muitas coisas para fazer, maquinários quebrados, carros sem 

pneus, velório sem cadeiras, clube cultural recreativo uma vergonha, 

equipamentos novos como ar condicionados, refeitórios, ventiladores 

guardados por anos no porão do clube e sem uso. Adriane fala sobre a 

cooperativa e que o servidor Sandro está entrando em contato com o Senac 

para trazer um palestrante que esteve envolvido na criação da cooperativa 

de Juruáia e que logo teremos um retorno. O Vereador Antônio Carvalho 

faz uso da palavra e fala sobre a saúde e que o Vereador Alexandre havia 

dito que na gestão passada não houve criticas ao setor e cita exemplos de 

criticas da área da saúde feitas na gestão passada e que ele citava os nomes, 

ia na promotoria para denunciar e o Vereador ainda tem coragem de falar 

que não teve problemas. Antônio fala que faz 2 meses da atual 

administração e que as coisas estão sendo feitas. O Vereador fala que nem 

o Vereador Alexandre que confirmou hoje na tribuna era atendido de tão 

mal que o Prefeito é e que inclusive está sendo condenado por tantas coisas 

erradas que faz la no tempo que foi Administrador. O Vereador fala que 

sempre cobrou a manutenção das estradas rurais e que agora as obras 
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devem ser iniciadas e que as demais ações de campanhas serão 

cumpridas.Antônio fala que pau mandado é o ex-prefeito que foi 

condenado e que um grupo mandava na Prefeitura e hoje qualquer um pode 

ir lá que o Prefeito atenderá qualquer cidadão. Antônio Carvalho fala que 

na transição de mandato o Prefeito mentiu que existiam convênios, 

contratos para vencer e nada disso foi verdade. O Vereador fala que os 

maquinários estavam estragados e haviam recebido vários carros zero e 

deixaram nessas condições. Antônio Carvalho fala que foi feito licitação 

para comprar pneus para os veículos no meio do ano, mas que não existem 

os mesmos e que tem notas de compras de 6 pneus para veículos de 4 rodas 

o que a armação que era para desviar dinheiro. O Vereador fala do 

loteamento do Sr. Geraldo Vioto e que nos próximos 20 dias serão 

iniciadas obras de aberturas de ruas com mais de 400 lotes e que amudança 

acontece, pois a Prefeitura dará apoio para esses empreendimentos e que 

população precisa saber disso. Não tendo mais nada a ser tratado o 

Presidente encerra a sessão, marcando próxima para o dia 20 de março de 

2017. 

 

Carvalhópolis, 13de março de 2017. 
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