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Ata da 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis. O 

Presidente declara aberta a sessão que conta com a presença de todos os 

Vereadores. O Presidente anuncia que não haverá leituras de Atas na sessão 

e que não há Projetos na Ordem do Dia. O Vereador Alexandre faz uso da 

tribuna e fala que está cansado, mas que venceram a batalha de executar 

uma festa. Alexandre agradece a todos que ajudaram financeiramente e 

também de forma voluntária na festa, menciona também o Vereador 

Luciano que ajudou bastante e brinca com o Vereador dizendo que ele já 

estava com idéia de ser festeiro em 2018, fazendo referência a escolha dos 

festeiros para o próximo ano que aconteceu no domingo à noite. O 

Vereador fala que é uma tarefa difícil, mas o sentimento é de gratidão e 

felicidade, pois você vê aquele monte gente participando, organizando e 

limpando o deixou comovido e não teve discussão e nem uma ocorrência. 

O Vereador fala que já começaram a fazer a prestação de contas, mas o pai 

do Pedrinho teve três ameaças de infarto e foi preciso paralisar. Alexandre 

fala que acertar é quase impossível e que erraram em algumas partes, mas 

que na verdade nem foi falha, fazendo referência a banda, disse que foi 

licitada muito em cima da hora e que não houve jeito de colocar no cartaz, 

mas que conversou com o Prefeito Curió por mais de uma hora no último 

sábado da festa. Alexandre fala que o tempo para organizar é muito 

pequeno e fala aos novos festeiros que verifiquem esses detalhes. O 

Vereador sugere que a festa seja feito no espaço do Rodeio e também para 

que façam o tombamento das festas. Alexandre fala que a turma do 

JuntoCabô foi show, juntaram um monte mesas, compraram cartelas, dando 

um verdadeiro show, independente de lado político ou religioso. O 

Vereador fala que o Padre fez a locação da tenda por um preço bom no 

valor de R$ 1 reais e tinha outro querendo cobrar 7 mil reais e que faz 

necessário fazer a festividade lá no rodeio para tirar esta despesa. O 

Presidente pergunta se o Fábio pegou o bar. Alexandre responde que na 

verdade não pegou não, que os festeiros tocaram o bar. O Vereador ainda 

falou que antes combinou com o Fábio de pegar o bar e que o mesmo 

sumiu pra Maceió uma semana antes da festa e que compraram bebidas do 

Pidinho e do Neto. O Presidente diz que comentou com uma pessoa para 

conversar com a promotora Valéria para permitir barracas. Aline diz que 

não existe essa proibição e que na verdade o povo não quer vir. Alexandre 

diz que ele e o Pedrinho não levaram a festa para  o Rodeio, pois não tinha 

asfalto no local. O Presidente diz que é intenção do prefeito de asfaltar o 

Parque e até já pediu ao engenheiro que fizesse a medição do local. O 

Vereador conclui sua fala agradecendo a todos pela colaboração na Festa. 

O Vereador Denil faz uso da palavra parabeniza os festeiros e agradece ao 
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Deputado Ulysses Gomes que trouxe uma televisão para a festa assim 

como já havia doado na festa da Igreja e cita também o ex-Prefeito de 

Poços de Caldas, Eloísio que dou dinheiro para festividade, assim como a 

Deputada Estadual Geisa Teixeira. A Vereadora Andreia parabeniza os 

festeiros pela realização da Festa e agradece a Deputada Estadual Geisa 

Teixeira que doou uma TV 32 polegadas para festa que foi sorteada no 

Bingo de ontem e que recebeu no fim de semana o Assessor dela em sua 

Casa. A Vereadora parabeniza Luciano e diz que tentará tirar dias para 

ajudá-lo na festa do ano que vem. O Vereador Josuel faz uso da tribuna e 

parabeniza os festeiros pela festa e que o recurso seja muito útil para o 

Asilo. O Vereador parabeniza Adriane pelo dia dos Professores que tem 

essa carreira tão difícil que é ensinar. Josuel  diz que o traz na tribuna é a 

conversa que teve com o ex- Vereador Luizinho na semana passada e que o 

munícipe esteve sábado presente no Campo e ele citou nome do Vereador e 

do Presidente Antônio Carvalho em rede social. Josuel diz que dará uma 

resposta para ele pessoalmente, pois não é do seu feitil, mas esperava que 

Luizinho estivesse presente, mas que não vai deixar a resposta passar 

comentando que no campo água tem e de sobra, mas não havia água na 

caixa naquele sábado, pois tinha acabado e a torneira estava fechada, pois 

recentemente inventaram uma coisa chamada registro e não abriram esse 

registro. O vereador ressalta que é preciso averiguar os fatos antes de 

publicar informações. O Presidente diz que não entendeu bem. Josuel diz 

que o nome dele e de Antônio Carvalho foram citados em rede social pelo 

ex-vereador. O Presidente pergunta se o Denys não poderia ter aberto. 

Josuel responde que lá tem um vazamento e o Telogo não deixa a caixa 

aberta. O Presidente diz que o Vereador Josuel não precisa se entristecer 

por isso, pois o servidor responsável deveria verificar isso. Josuel diz que 

se refere ao Munícipe Luizinho e não ao servidor. O Presidente diz o 

Luizinho deveria ter colocado a conversa que tiveram na Câmara. Josuel 

diz que ele colocou a conversa sim e diz que pedirá também a ele que evite, 

pois o que conversaram em “off foi em off”. O presidente diz que ele se 

retrataria na internet sobre a piscina. O Vereador Alexandre diz que ele 

publicou as informações. Josuel fala que quarta-feira terá mais uma 

licitação da bomba para tentar sanar o problema. Daniel fala que teve já 

uma licitação e que apareceu somente um licitante e que o preço era de R$ 

16 mil reais sendo que o valor da bomba era na verdade de R$ 8 mil reais. 

O Vereador Luciano faz uso da palavra e parabeniza os festeiros e agradece 

pela honra de ter sido escolhido para ser festeiro e que isso engrandece e 

que sabe que não só se organiza a festa, mas depende de todos para 

colaborar. O Vereador pergunta se existe alguma novidade do processo 
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seletivo. Luciano fala sobre a iluminação pública e diz que a Vereadora 

Aline mostrou documentação sobre a empresa que presta os serviços. 

Alexandre reclama que em frente a escola estadual também falta 

iluminação pública. Luciano fala que o servidor Júlio César ficou 

responsável por transmitir as demandas à empresa contratada. Luciano 

agradece ao apoio dos Deputados que ajudaram na festa, citando a Geisa 

Teixeira e ao Ulysses Gomes e diz que qualquer coisa que conseguiram 

para o Asilo é muito benéfica e cita uma família que doou tintas e portas 

para a Sociedade São Vicente. Alexandre fala que essa doação é muito boa 

para o Asilo, mas a pessoa não quer que apareça seu nome. Luciano faz um 

alerta sobre as redes sociais e diz que a informação é publica e todos têm 

direito de se manifestar. O Vereador fala que a falta de informação sobre o 

processo seletivo gerou debate nas redes sociais e que o Vereador Josuel 

disse que há coisas que não devem chegar às redes, mas segundo Luciano a 

melhor maneira de isso não acontecer é antecipar-se aos problemas e emitir 

levantamentos e informações. O Vereador Josuel diz que quem quiser 

informações que corra atrás diretamente, pois o que não se pode admitir é o 

erro, as redes sociais são livres, mas é preciso buscar a verdade, e não 

informações que não condizem. O Vereador Daniel faz uso da tribuna e 

parabeniza a todos pelo dia dos professores e que desde a semana passada 

tem visto a questão da iluminação pública no lago que estava sem energia. 

O Vereador parabeniza o Betinho que fez os reparos, pois não se sabe, mas 

dois braços apareceram quebrados. Daniel agradece ao Sr. Mirtinho por ser 

tão solicito. O Vereador finaliza sua fala parabenizando os festeiros de 

2017 e o novo festeiro de 2018, o Vereador Luciano. Adriane faz uso da 

palavra parabeniza os festeiros pela festa de São Vicente agradece ao Fábio 

e a Viviane que convidaram ela para ser patrona da Antonela. A Vereadora 

Agradece ao Deputado Ivair Nogueira que deu brindes para festa a pedido 

do Pedrinho e do Sandro e que o Deputado já liberou emenda para  Asilo 

que refletiu na construção da área de lazer em torno da cozinha. Adriane 

parabeniza o Vereador Luciano por ter sido escolhido como festeiro de 

2018. A Vereadora fala da iluminação pública e que tem pedidos desde 

janeiro e é preciso verificar se a empresa está fazendo o serviço e que agora 

o Júlio se prontificou em fazer os pedidos e que é preciso fiscalizar. A 

Vereadora fala que passou por trechos que estão escuros mesmo. Antônio 

Carvalho fala que o Cidersu tem falhado também. Luciano fala que o 

Cidersu existe para fazer o consórcio para várias cidades participarem do 

mesmo pregão e que a responsabilidade é apenas na licitação de prestação 

de serviços, mas o contrato e fiscalização cabem aos municípios. Adriane 

diz que tem muita gente reclamando e que ou o serviço não está sendo 
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cumprido como manda o edital, ou estão sendo mal feito. A Vereadora 

Aline Borges faz uso da tribuna e parabeniza os festeiros e todos 

envolvidos pela festa e que foi um evento muito tranqüilo, um ambiente de 

família mesmo e deseja boa sorte ao Vereador Luciano que será festeiro da 

próxima festa. Aline agradece ao convite do evento sobre o Outubro Rosa 

ao vereador Josuel e também parabeniza Adriane pelo dia do professor, 

assim como todos os professores. A Vereadora fala sobre a questão da 

Iluminação Pública e pediu na Prefeitura os relatórios destas manutenções 

onde estavam sendo feitos para verificar se estavam atendendo ou não e 

que tem em mãos um relatório de janeiro a outubro sugerindo então que 

todos tragam suas demandas para verificar o que foi feito e o que não foi. 

Aline diz que é preciso fazer essa verificação e cobrar qual é o 

procedimento, qual a função do Cidersu  com as empresas, pois o mesmo 

tem um serviço administrativo. Adriane fala que o que fica parecendo é que 

a Prefeitura não está fazendo o serviço. Aline diz que justamente isso que 

fica parecendo, pois, às vezes, têm no contrato quantos dias eles têm para 

atender. Alexandre pede que Aline consiga uma cópia do contrato. Ela diz 

que pode solicitar. A Vereadora fala que é cooperada no Sicoob Credivar e 

que já recebeu convocação para uma extraordinária para incluir 

Carvalhópolis em sua área de atuação, pois a cidade fica na área de atuação 

do Sicoob Credivas que abriu mão do Município e a previsão que após o 

Estatuto ser aprovado uma Agência poderá ser instalada em Carvalhópolis 

no próximo ano. O Presidente Antônio Carvalho faz uso da palavra e 

parabeniza e agradece aos festeiros da festa de São Vicente de Paulo e o 

novo festeiro Luciano. O Vereador fala que o Waguinho mediu os asfaltos 

nas ruas que mencionou deu em torno de 5 mil metros e para recapeamento 

que deu mais de 6 mil metros e que as ruas são na Saída da Bocaina até o 

Açude, na rua da casa do Beto, no Teodoro até na Copasa, ligando no 

terreno da Dora. Adriane pergunta sobre a saída para Turvolândia, nas 

proximidades da casa do Zé Matias. O presidente responde que sim e que o 

trevo também precisa ser feito e não pode nem esperar. Antônio Carvalho 

fala que o loteamento do Parque do Rodeio também está incluído. O 

Vereador fala a respeito de fala do Sr. Luizinho e que teve um bate papo 

longo com o ex-Vereador e que ele confessou que realmente errou em 

algumas informações e o parabenizou na onde a Administração está 

falhando. Antônio Carvalho diz que ele colocou foto de uma piscina 

abandonada que não era do clube, postou foto de caminhão de lixo que não 

condiz com o caminhão e nem com a data. O Vereador diz que ele se 

retratou a questão sobre publicação ao Processo seletivo e ficou surpreso 

com ele ter admitido que errou e que a Administração tem muita coisa para 
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fazer, mas o orçamento não é dela e que em 2018 trabalhará com seu 

próprio orçamento e que se falhar aí sim poderemos cobrar.Alexandre diz 

que o ex-Vereador admitiu erro na foto, mas que a piscina está pior que a 

da foto que ele postou.  O Presidente diz que ele mentiu e que deveria ter 

ido lá postar foto da piscina, mas que até pensou e falou que queria fazer 

um Boletim de ocorrência dele. Antônio Carvalho fala sobre serviço de 

cascalho e que não gostou do serviço que já foi feito, pois estão colocando 

pouco cascalho e que tem lugar que tem meio metro de poeira. Aline fala 

que na descida do matadouro realmente está um perigo. Adriane fala que 

tem muitos montes de cascalho nas estradas. O Presidente fala que é um 

perigo ocorrer acidentes por causa disso. O Vereador fala que a previsão é 

“cascalhar” o município inteiro, mas desta forma tem que parar, pois está 

muito ruim o serviço. O Presidente encerra a sessão marcando próxima 

para o dia 23 de outubro de 2017. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a 

presente ata que por todos vai assinada para a configuração dos fatos.  

 

Carvalhópolis 16 de outubro de 2017. 
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