
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 

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

Carvalhópolis que aconteceu no dia 6 de fevereiro 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 avisa que o servidor Sandro está com livro de protocolos 

colhendo assinaturas dos Vereadores sobre todos  documentos que foram 

entregues para evitar que alguém não tenha recebido. Em seguida a 

Vereadora faz leitura de Portaria das Comissões Permanentes para o 

exercício de 2017 que foram formadas segundo o Regimento. O Presidente 

pergunta se todos os Vereadores estão de acordo com a Portaria. Todos 

respondem que sim. O Presidente declara aprovada as Comissões  

Permanentes. A Secretária da Mesa faz leitura do Projeto de Lei 03 de 2017 

de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre alteração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2017 e da outras providências. O Presidente 

fala que o Projeto deve ser votado na próxima sessão e que já havia um 

Projeto de mesma matéria sido apreciado no exercício passado. O Vereador 

Alexandre fala sobre o referido Projeto apresentado e que diz que riu, pois 

no ano passado havia sido apresentado e rejeitado pela oposição e que ele 

havia alertado que se não votassem para aprovar o projeto, a atual 

administração seria prejudicada, mas não acreditaram. Alexandre 

argumenta que não vota por politicagem e sim pelo que é bom. O vereador 

Denil diz que já votou a favor ao Projeto e vota de novo. A Vereadora 

Aline fala que não fazia parte da legislatura ano passado, mas que agora o 

projeto facilitará para o prefeito fazer a realocação de recurso nas pastas, 

por isso será importante votar e aprovar.  O Vereador Daniel fala que 

também não tinha conhecimento sobre o Projeto e que em conversa com a 

Assessoria Jurídica foi explicado que se trata de uma coisa necessária. O 

Vereador Luciano diz que a primeira vista, o projeto é bom e necessário, e 

ainda segundo ele é complexo de explicar para a população e que acredita 

também que não passou na outra vez pela pressão dos professores que na 

época ficaram com medo que tirassem verbas da educação, mas que não é 

bem assim que acontece, precisa da autorização do Legislativo, de Projetos 

de Lei em alguns casos e ser feito com transparência. O Vereador Cristóvão 

fala do Projeto e que no ano passado teve um alerta dos professores e de 

conhecedores da área jurídica e houve divergência nas interpretações em 

espaço curto para votação. Cristóvão ressalta que acharam melhor então 

rejeitar o projeto, mas a discussão continuou no Executivo com mais tempo 

de conversar com a Paula. O Vereador fala que o Projeto precisa ser 

votado, pois caso contrário, barra o cadastro para vários recursos. A 

Vereadora Adriane fala sobre o Projeto e que quando ele foi apresentado 
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ano passado, foi na véspera do recesso, não houve tempo de estudar e era 

muito complexo, mas que devido a atual necessidade, o Prefeito precisa da 

aprovação que é uma exigência do TEC. Adriane fala que naquele 

momento não era favorável pelas dúvidas, mas que agora entende a 

necessidade. O Presidente fala que tudo que for para ajudar o município é 

preciso ser aprovado e no ano passado houve muitas dúvidas e por isso a 

reprovação. Antônio Carvalho avisa que o Projeto será votado na segunda 

feira. Essa fase foi encerrada e o Presidente então apresentou o Projeto 

Decreto 01/2017 de autoria do Poder Legislativo e também pediu a 

Secretária da Mesa que fizesse a leitura do contrato entre a Câmara e a 

Fumesc para conceder bolsas de estudo da referida instituição de educação 

a alunos ingressantes. O Vereador Alexandre perguntou que critério será 

usado para comprovar que o é aluno carente para a instituição e percebeu 

que o desconto fica bom só com 20 alunos e pergunta então se existem 

demandas. O Presidente responde que não tem demandas ainda. O 

Vereador Cristóvão tira dúvidas do Vereador Alexandre usando o próprio 

contrato. A Vereadora Adriane fala que não tem demanda assim como o 

convenio do Cesep também não tinha e que quando os alunos ficarem 

sabendo haverá procura. Adriane agradece a Fumesc pela oportunidade. O 

Presidente explica a urgência em colocar o Projeto de Decreto em votação 

pelo fato de as aulas iniciarem logo e pede colaboração de todos os 

Vereadores para votar na sessão. O Vereador Luciano fala que realmente 

existe a necessidade de votar logo, pois o desconto é para iniciantes e as 

aulas estão começando. A vereadora Aline ressalta que a Fumesc dará 

desconto a todos os alunos matriculados agora, mas que precisa de certa 

urgência para pactuar isso. O Vereador Cristóvão fala sobre o Projeto e que 

a tentativa de criar esse convênio vem sendo estuda há algum tempo, pois é 

uma conquista para um aluno com 12% e vai conceder para todos os alunos 

que estão matriculados. O Vereador aproveita e agradece a Fumesc. O 

Vereador Alexandre diz que os alunos terão que cumprir com clausulas 

também e que já tem alunos matriculados. A Vereadora Aline diz que 

esteve na instituição de Educação, onde conversou sobre os descontos para 

os alunos matriculados este ano, mas que irá negociar para ampliar esse 

desconto para outros alunos. O Vereador Luciano argumenta que um aluno 

matriculado terá que levar uma autorização de bolsa pela Câmara para 

saber se a Instituição de ensino dará o desconto realmente a quem já se 

matriculou para saber  se os alunos que se matricularam antes do convênio 

realmente serão beneficiados. A Vereadora Adriane agradece o ex-

Vereador Luizinho que trouxe esse desconto para a Câmara e acredita 

também que ele ainda vai conceder esses descontos. A Vereadora Aline diz 
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que o primeiro passo precisa ser dado e a partir daí buscar melhorias dentro 

do contrato, mas é necessário firmar a parceria primeiro. O Vereador 

Alexandre pede para votar o projeto a semana que vem e que Aline poderia 

interceder e marcar uma reunião com os demais Vereadores para sanar 

dúvidas. O Presidente a pedido do Vereador Alexandre pergunta aos 

demais vereadores se deixa para semana que vem a votação. A maioria dos 

Vereadores concorda em votar o projeto de imediato pela necessidade de 

atender os alunos com máxima urgência. A vereadora Aline diz que se a 

parceria não se demonstrar como vantajosa, o próprio contrato prevê o 

cancelamento. A Vereadora então faz leitura dos pareceres Jurídicos e das 

Comissões Permanentes, pertinentes ao Projeto. O Presidente então coloca 

o Projeto de Decreto Legislativo 01/2017 que dispõe sobre celebração de 

convênio entre a Câmara Municipal de Carvalhópolis e a Fumesc em única 

votação que é aprovado por unanimidade. O Presidente declara encerrada a 

ordem do dia e a Secretária Aline pede para que os Vereadores que 

pretendem usar a Tribuna façam as inscrições. A Vereadora Adriane faz 

uso da tribuna cumprimenta a todos da as boas vindas e fala que o Prefeito 

encontra um pouco de dificuldade, pois muita coisa depende de licitação e 

tudo chega no lugar na hora certa, diz também que já existe fixado edital 

para processo seletivo para contratação de motoristas e serviços gerais  e 

que amanhã deve sair para professores e pede para que as pessoas 

comuniquem uma as outras. O Vereador Denil faz uso da palavra e presta 

condolência a todas as famílias que perderem seus entes nos últimos dias. 

O Vereador agradece ao Prefeito que foi atencioso com ele em uma 

demanda e também agradece o Presidente que fez uma Indicação para que 

ele pudesse ser representante na Mesa do evento que participou em Poço 

Fundo junto ao Vereador Luciano. O Vereador Cristóvão faz uso da tribuna 

e presta condolência as famílias que perderem seus entes. O Vereador diz 

que continuará com o mesmo raciocínio que tinha, trabalhar com 

transparência e sem politicagem. O parlamentar fala que a Câmara 

começou bem ao acordar de forma tranqüila a formação das Comissões. O 

Vereador ainda fala que Projetos precisam ser votados em seu tempo, e que 

é preciso estudar com mais atenção, é preciso passar para as comissões 

analisarem para evitar equívocos, mas que hoje surgiu a necessidade de 

colocar um Projeto com urgência devido a necessidade de conceder as 

bolsas aos alunos que começam na semana seguinte a estudar. Cristóvão 

ainda fala que o projeto foi votado com acordo de todos. Sobre o Projeto 

03/2017 de autoria do Poder Executivo e que altera a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias garante mais autonomia ao Prefeito no que se diz respeito a 

remanejamento de fichas, falou também que, será votado na semana 
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seguinte e dentro do tempo hábil. O Vereador ressalta que houve uma 

discussão sadia, porém, às vezes isso não acontece a exemplo da Câmara 

dos Deputados e que é natural um discurso as vezes mais calorosos. O 

Vereador Luciano faz uso da tribuna e primeiramente faz leitura do 

Regimento Interno para explicar uma dúvida que fazem sempre a ele que é 

Vereador e ainda acumula outro cargo público, mas que não interfere, pois 

existe a compatibilidade de horário. O Vereador fala que sabe da 

necessidade de adaptação do novo governo, mas ao mesmo tempo percebe-

se falhas como todos ali tem notado, porém acredita que são falhas 

humanas na intenção de buscar melhorias do Município e que por isso 

ficará por um tempo observando essa evolução. Luciano fala que esteve em 

um fórum regional hoje que tem como objetivo de fazer com que os 

Municípios se aproximem da gestão estadual, pois o Estado é grande e 

demandas se perdem e a forma como eles encontraram, foi criar micro 

regiões para descentralizar as decisões e um encurtamento nas demandas, 

pois as comissões levaram as demandas ao governo independente de 

situações partidárias. O vereador fala que está aprendendo muita coisa, mas 

que enxerga muita burocracia na Administração Pública do País. Sobre os 

acordos, ele afirmou terem sido bons para viabilizar uma demanda com 

mais rapidez. Luciano fala também de uma demanda de uma moradora do 

Bairro Esmeril que é o descarte de lixo de forma irregular em seu terreno,  

seriam segundo a munícipe, restos de alimentos e que não sabia quem fazia 

isso, mas que estava causando transtorno para ela, além de problemas com 

gados na estrada. O Vereador agradece o Sr. Mirtinho da Prefeitura que o 

ajudou com essa demanda e conseguiu solucionar o problema do descarte. 

Luciano fala também que a munícipe acha importante ter uma estrada rural 

boa para que os alunos da zona rural possam chegar com segurança nas 

escolas. A Vereadora Aline Borges faz uso da tribuna agradece a Deus e 

que tudo aconteceu dentro do previsto, com ordem. A Vereadora pede a 

Deus também para que consigam fazer o melhor para a população tomando 

as melhores decisões, mantendo a ordem dentro da Câmara. Aline fala que 

durante o mês de janeiro ocorreram diversas reuniões na busca de parcerias 

e recursos, sejam com deputados ou com instituições como o da Fumesc 

que foi uma ação da Mesa Diretora e que ela foi nomeada para conseguir 

este convênio e que o projeto pode ser sempre melhorado. Sobre o novo 

governo, a vereadora fala que é uma fase de adaptação, existem algumas 

dificuldades, mas com o tempo a casa é colocada em dia e se acertam as 

arestas. Aline fala também que existe essa adaptação no Poder Legislativo, 

não com dificuldade, mas os novos colegas precisam de um tempo para se 

organizar com as rotinas e se adaptar com o tempo, para entender todo 
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funcionamento. O Vereador Alexandre faz uso da tribuna e deseja boas 

vindas aos colegas parlamentes da atual Legislatura e que pede a Deus, 

saúde e sabedoria para sanar tudo que vier e que começo de governo tem 

mudanças gerais, equipes que precisam se adaptar e que dará prazos para a 

Administração mostrar resultados e que conversou pessoalmente com o 

Prefeito dando a ele um prazo de 90 dias para essa adaptação, mas pede 

transparência nas ações diante o cenário do país em que políticos estão 

sendo presos. Alexandre diz que torce por uma Carvalhópolis mais humana 

e que gostou do começo da Administração do Prefeito José Antônio de 

Carvalho que tem uma atitude boa e espera que não seja afetada pelos 

outros. O Vereador fala que percebeu que os ônibus da Prefeitura têm 

puxado alunos devido a não realização ainda de licitações para transporte, 

mas que entende que realmente essa adaptação para formar uma boa equipe 

leva um tempo. Alexandre deseja condolências às famílias que perderem 

seus entes nos últimos dias. O Vereador Daniel faz uso da tribuna e 

agradece o Sr. Jeovan que saiu de Machado para assistir a reunião. O 

Vereador fala que com o tempo também ele vai se adaptando as suas novas 

funções. O Presidente faz uso da tribuna e agradece a todos os Vereadores 

pelo comportamento sensatez nos acordos feitos, fala sobre o cumprimento 

do regimento interno. Sobre a nova gestão, o Prefeito ainda assume com 

dificuldades, pois ainda precisa realizar provas seletivas para contratar 

funcionários e que isso deve ser feito nos próximos dias. O Vereador fala 

que para a manutenção das estradas, faltam funcionários e maquinários 

estragados. Antônio Carvalho fala que o Prefeito acionou a empresa que 

não terminou a obra do asfalto no Jardim Laura. O Vereador Cristóvão diz 

que faltava parte da obra para receber e a empresa precisa terminar os 

bueiros e infraestrutura e que o Prefeito fará um aditivo para concluir um 

trecho que não estava no Projeto. Antônio Carvalho afirma que o aditivo 

será feito para terminar o asfalto do lado da rodoviária e que as outras 

coisas dentro da Administração devem ser feitas nos próximos 15 dias. Não 

tendo mais nada a ser tratado o Presidente encerra a sessão, marcando 

próxima para o dia 13 de fevereiro de 2017. 

 

Carvalhópolis, 06 de fevereiro de 2017. 
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