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Ata da décima sexta sessão ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal 

de Carvalhópolis que aconteceu no dia 11 de junho às 19 horas. O 

Secretário da Mesa faz leitura da Ata décima quarta sessão ordinária que 

foi aprovada sem ressalvas. Adriane apresenta o Projeto de Lei 34/2018 e 

avisa que será votado no dia 25 de junho de 2018 prazo mínimo regimental. 

A Presidente fala que na ordem do dia tem o Projeto de Lei 33/2018 para 

ser votado na sessão. O Secretário da Mesa Josuel faz leitura dos pareceres 

pertinentes ao Projeto que em seguida é colocado em única votação e 

aprovado por unanimidade. O Vereador Luciano faz uso da tribuna, 

parabeniza Aline pelo seu aniversário. Em seguida Luciano pergunta aos 

nobres sobre os materiais que tem faltado no posto de saúde e que as 

reclamações continuam. Adriane fala que realmente estava em falta e que 

materiais para o preventivo chegaram e iniciam se os trabalhos na quinta-

feira. Luciano pergunta sobre os materiais odontológicos. Adriane diz que 

não sabe mais vai averiguar. Luciano fala que observou que a manutenção 

da frota do município voltou a ser feita para outras empresas, inclusive por 

prestadores de serviço que prestavam serviço antes e que sempre falou da 

manutenção de frota e preocupava com o ônibus da saúde. Luciano fala que 

uma economia mal planejada leva mais gastos no futuro e que hoje isso 

acontece e que pode acompanhar algumas manutenções, conversou com o 

Vereador Antônio carvalho e que algumas máquinas até terão seu motor 

retirado. O Vereador fala da mudança no setor de licitação e que houve um 

rodízio no setor que teve funcionários alterados e o setor é a engrenagem 

principal de uma Administração e Luciano fala que essa troca de 

servidores, que ele não sabe o motivo preocupa ainda mais, pois depois de 

um ano e meio isso é muito prejudicial, porque tudo precisa passar por 

aquele setor e agora as pessoas terão de ser treinadas novamente e isso é 

mais atraso para o município. O Vereador fala que completa-se um ano e 

meio de governo e fazendo um balanço tem muitas pendências e que 

sempre fala da rotatividade médicos e funcionários no setor, e fala sobre o 

clube e que pessoas pedem para intermediar o empréstimo do local e que 

alegam sempre que o local está em reforma que segundo ele, não está 

vendo.  Luciano fala sobre a falta de iluminação do Jardim Laura e que 

alegava –se que era falta de licitação ano passado e que faz um ano e meio 

e o local continua sem luz. Alexandre fala sobre iluminação do Jardim 

Laura e que teve morador que já ganhou na justiça da Prefeitura e que 

entrou na justiça novamente por falta de tratamento de esgoto e duas vezes 

que a Administração enfrenta processo na justiça por não fazer o obvio. 

Luciano fala que tudo que precisava fazer ou falar foi feito aqui na Tribuna 

e que teve gastos com Parque do rodeio e que poderiam ser feitos em 
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prioridades mais importantes, pois o asfalto poderia ser feito 

posteriormente a festa, pois não impediria a realização do evento. Adriane 

fala da frota e que um ônibus novo será recebido para Carvalhópolis 

através do Cislagos. Luciano fala que isso é muito bom e ressalta a 

importância da manutenção dos veículos e que o ônibus do Cislagos é o 

que tem melhor manutenção de toda frota e que é muito importante a 

manutenção preventiva. O Vereador Daniel faz uso da tribuna e parabeniza 

a Vereadora Aline por seu aniversário se desculpa por sua ausência na 

última sessão e que falou que não faltaria em nenhuma sessão, mas quem 

manda é Deus. O Vereador fala que a Polícia Militar tem feito um trabalho 

na época de coleta e que tem orientado aos produtores fazer pagamentos 

aos colaboradores sempre em cheque, pois dinheiro oferece risco e que 

quando fazer um pagamento de lato valor que poderão acompanhar a PM 

que darão suporte. Sobre deslocamento de grande quantidade de café do 

município para trazer para o Armazém pode solicitar a PM e ressaltaram do 

perigo de estocar café beneficiado nas lavouras pelo risco de roubo. Daniel 

parabeniza a Polícia Militar do Município pelo trabalho que vem realizando 

na cidade e quem sabe deus ajuda para que a cidade consiga um carro novo 

para trabalharem. A Vereadora Aline faz uso da tribuna e agradece as 

felicitações por seu aniversário. A Vereadora agradece ao deputado Federal 

Bilac Pinto que liberou uma emenda num total de R$ 300 mil e que já 

depositou R$ 50 mil que será utilizado para compra de um ultrassom e que 

todo valor será para a área de saúde que servirá para compra de uma van 

para cadeirante. Aline fala que ele é um deputado muito atuante e agradece 

os esforços do parlamentar para o município. A vereadora fala ainda do 

setor de saúde e como a Vereadora Adriane já disse os exames serão 

realizados na próxima quarta-feira. Aline fala sobre o ônibus novo para o 

cislagos e isso é mais um veículo que atenderá mais gente. Aline fala que 

quanto aos remédios do Posto de Saúde para doação ela deixa uma 

munícipe que fez vários questionamentos na transmissão ao vivo da sessão 

que reclamou da falta deles a que a Vereadora então se coloca a disposição 

para atendê-la e que vários dos remédios estão a disposição na farmácia e 

se ela quiser procurar a vereadora ou o próprio departamento que estão a 

sua disposições que os medicamentos sempre estiveram lá segundo a 

Secretária de Saúde. Aline comenta sobre fala do Vereador Luciano e que 

realmente é um setor muito importante a Licitação e que a Girlene continua 

no departamento e que e duas pessoas entraram para melhorar o 

atendimento das demandas. Aline fala que quando se fala a critica a 

administração pública direcionada ao setor estão xingando s servidores e 

não ao Prefeito e que realmente as estradas rurais estão em estado crítico e 



CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO” 
CNPJ 09.087.153/0001-92 

Rua Coronel Antônio Cândido, 71 – CEP: 37760-000 Telefax: (35) 3282-1400 Carvalhópolis-MG 

é preciso saber o que está acontecendo por traz disso, pois, às vezes, critica 

um operador de máquinas que fazem o melhor para realizar suas funções e 

parabeniza a todos servidores. Sobre o ônibus quebrado Aline disse que 

ligou para o servidor responsável e que ele já havia feito a logística e o 

motorista está fazendo seu melhor, trabalhando em dobro. Alexandre faz 

uso da tribuna e justifica dizendo que teve um acidente e que em três 

mandatos é a primeira reunião que ele falta. Alexandre fala que levanta 

questões que é chamado de mentiroso, arrogante e ressalta  que faz apenas 

críticas construtivas para ajudar a Administração crescer. O Vereador fala 

que agora notou que quem o criticava tem dito que se arrepende de fazer 

parte desta gestão e que isto está constado em Ata e que ninguém está 

citando a vida pessoal do Vereador Curió e sim da parte Administrativa do 

Município. Alexandre fala da questão do ônibus e que Aline já verificou 

que houve uma mudança e que se ele não tivesse comentado com ela 

estariam sem informação e que falou isso fora da sessão em um papo 

amigos e que falta comunicação entre os setores. Alexandre fala que 

reclamaram hoje pela situação das estradas e que dão prazo que vai ter 

manutenção e nada acontece que os fazendeiros do Inhaumas se juntaram 

para arrumar as estradas e estão até fazendo um abaixo assinado e que 

inclusive um proprietário passou mensagem para o Prefeito. Alexandre 

falou que foi criticado quando reclamou do asfaltamento do rodeio, pois 

tem mais prioridades e que rodeio se foi e não fizeram o asfaltamento no 

entorno do rodeio. Sobre o preventivo, Alexandre fala que o Prefeito 

pagava consulta para todas as mulheres que iam lá e fica a interrogação, 

dizendo, será porque não havia laminas no posto para fazer o preventivo. O 

Vereador fala porque não contratam uma farmacêutica no Posto, já que tem 

remédios e que são coisas óbvias para fazer. Alexandre fala que falta gestão 

e planejamento e que há vários remanejamentos entre os setores e que 

muita presepada já aconteceu dentro de um ano e meio. O Vereador fala 

que um dia fez critica estradas de Machado e que vai se redimir e que virou 

um tapete a estrada sentido Douradinho a Cordislândia. Alexandre fala que 

o Vice Prefeito falou para o vizinho do Vereador que assim que tomasse 

posse arrumaria um buraco no bueiro perto de sua casa e faz um ano e meio 

isso e nada foi feito, o buraco continua lá. O Vereador fala que quando faz 

uma indicação sobre impedir as ruas no final de semana não lhe dão 

ouvidos, mas em seguida os vereadores falam da necessidade. Alexandre 

fala que a Prefeitura contrata e contrata se esquecendo do limite pede 

cautela com as punições do TCE-MG. O Vereador Josuel faz uso da tribuna 

e direciona a palavra ao Vereador Alexandre dizendo que antes dele falar 

de seu caráter que tenha mais respeito a pessoa dele. O Vereador agradece 
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aos Deputados Adelmo Leão Bilac Pinto que indicaram uma verba de R$ 

300 mil que servirão para construção de uma sala de ginecologia com 

aparelhos de tecnologia avançada. O Vereador felicita a Vereadora Aline 

por seu aniversário. Josuel fala que esteve na Prefeitura pedindo ao 

servidor Mirtinho que olhasse a iluminação da Rua da casa da dona Jovina 

e que conversou  com o Secretário Geral Cristóvão sobre iluminação de 

alguns bairros e no geral e teve a informação que um Projeto para iluminar 

com Led já está em fase de execução. Sobre o Jardim Laura, Josuel fala 

que o bairro será beneficiado e pede o bom senso e que não vai demorar 

muito para ser executado. O Vereador fala que fez um ofício a gardênia 

pedindo redução a Gardenia pedindo uma redução na passagem, visto a 

redução do disel após greve dos caminhoneiros. Josuel fala que o setor de 

licitações não trabalha sozinho, pois precisa que sejam enviadas as 

demandas exatas e com antecedência para  o setor de compras e que já 

estão licitados, matérias odontológicos, remédios, pneus, professores de 

academia da saúde e o esgoto do bairro do rodeio está em fase de licitação 

e que o asfalto está em processo final de licitação. Quanto as estradas o 

Vereador falou que as pessoas querem providencias e pdem desculpas aos 

moradores da Zona Rural e pede mais uma vez o bom senso e que perdoem 

por esse atraso na manutenção e que o que estranhou na conversa que teve 

é que são máquinas novas, de 2013 para frente e que um maquinário novo 

em manutenção, não passa um dia funcionado e zanga novamente. Josuel 

fala que perguntou para o Sr. Mirtinho se só tinha Bairro do Arranca Rabo 

e Bairro da Alagoa para arrumar e não tem outros Bairros e que nem virou 

as costas chegou a noticia que a Máquina New Holland havia estragado. O 

Vereador fala que todo maquinário está sendo comprado, toda prevenção é 

feita e que ainda não entende o que acontece. O Vereador Antônio 

Carvalho faz uso da tribuna e parabeniza Aline por seu aniversário. O 

Vereador fala que teve uma reunião com o Prefeito e mesmo assim não fica 

satisfeito, pois receberam a máquina fundida no inicio da gestão, mas faz 

um ano e meio de Administração e a Zona Rural é pequena e antes 

arrumava tudo com máquina velha no tempo do Prefeito José Irineu que 

terceirizava o serviço e que pediu isso ao Prefeito. O Vereador fala que 

uma maquina está fundida e outra está para ir para manutenção e que deve 

certamente estar fundida também porque trabalhou poucas horas. Antônio 

Carvalho fala que Alexandre fala tanta coisa e fala até mentira e que hoje 

sim o Vereador falou coisas dentro da verdade que apóia sua fala, mas em 

outras partes não apóia, pois a saúde tem problemas porque denunciaram o 

processo seletivo, ele denunciou o processo. Sobre o Jardim Laura,  o 

Vereador fala que o Prefeito disse que o processo para iluminar está em 
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andamento. Antônio fala que reclamou da ria que está caindo dentro da 

propriedade dos filhos do Sr. José Irineu e que o prefeito concordou que 

precisa ser arrumado, mas apenas concordou e que talvez vai tomar medida 

contra o que acontece lá. O Vereador fala sobre o remédio que uma 

munícipe questionou, porém a pessoa nunca foi procurar se tinha remédio 

no posto de saúde e que reclamou tanta mentira para o Vereador que ele 

ainda repassou uma inverdade. Aline complementa fala em relação a 

doação de remédios e que em momento nunhum parou e que remédios 

contratados que não podem ser doados sem presença de farmacêutico são 

apenas alguns. A vereadora fala que por motivo da denuncia dos 

Vereadores no processo seletivo o município ficou impossibilitado de 

contratar farmacêutico por processo, porque o parecer que foi dado dizia 

que seria apenas por concurso público e que o Município procura outra 

solução e inclusive tenta um convênio com o Município de Machado. 

Antônio Carvalho fala que a licitação não estava funcionando, o engenheiro 

também atrasou projeto e que por incompetência de alguns funcionários 

que atravancam a Administrações dentro do setor de compras. Antônio fala 

que os novos funcionários ajudaram o setor de licitação e cita a filha do 

Juninho que resolveu um problema dentro de três dias de algo que estava 

pendente desde fevereiro e que se a Administração está indo mal é porque o 

setor de licitação não está indo bem. O Vereador falou que sente vergonha 

sim, pois cobrou muitas vezes sobre a manutenção das estradas e bueiras e 

que não é como Alexandre que mesmo estando ruim para ele está bom. 

Adriane parabeniza a Vereadora Aline por seu aniversário e agradece ao 

deputado Ivair Nogueira que enviou um oficio em seu nome do Vereador 

Antônio Carvalho. O deputado segundo a Vereadora indicou a cidade para 

receber um ônibus para rede estadual de ensino. Adriane agradece ao 

Deputado que indicou a escola do estado. Adriane fala sempre que leva 

pedidos para escola Municipal, ambulância para o Posto de Saúde e 

também uma patrulha para Polícia Militar. Adriane agradece o Deputado 

Adelmo Leão que deu uma verba de R$ 100 mil reais para o Município, 

sendo que  no fim de 2016 deu também uma verba de R4 180 mil. Adriane 

fala que com essa verba e a verba de R4 3000 mil do Deputado Bilac Pinto 

servirão para comprar uma van para deficiente físico e construir uma sala 

de ginecologia. Adriane fala a respeito da pavimentação do loteamento do 

odeio e que está tudo certo, dependendo da liberação da Caixa Econômica e 

que Alexandre que havia levantado o assunto sabe como é burocrático o 

processo. A Vereadora fala que rede esgoto e água serão instalados no 

loteamento para aqueles que querem começar a construir sem 

pavimentação.Alexandre fala uqe foi questionado devido ao prazo que a 
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pessoa tem que começar a construir. Adriane fala que tem certeza que 

nenhum contemplado será prejudicado e que o Prefeito não tem intenção de 

prejudicar e sim solucionar, pois todos sabem que as verbas só poderão ser 

liberadas até o dia 07 de julho por se tratar de um ano político. Antônio 

Carvalho fala que tem pessoa que a mais de 10 anos tem terrenos nas mãos 

e Prefeito nenhum questionou prazos. Adriane fala das maquinas que já 

passaram por manutenções e que o Vereador Antônio Carvalho sugeriu a 

terceirização da manutenção das estradas rurais o que ainda não é possível 

segundo o Prefeito. Adriane diz quee espera que as máquinas sejam 

arrumadas e que investigações mais aprofundadas já estão sendo feitas para 

ver o que está acontecendo com essas máquinas que são concertadas e 

quebram em seguida e que acha que é preciso de um benzimento, pois a 

coisa está feia. Não tendo mais nada a declarar a Presidente encerra a 

Sessão marcando a próxima para o dia 18 de junho de 2018. Eu, Sandro 

Silva dos Santos lavro a presente Ata que por todos vai assinada para a 

configuração dos fatos.  

  

Carvalhópolis, 11 de junho de 2018. 
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