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Ata da décima terceira sessão ordinária do ano de 2017 da Câmara 

Municipal de Carvalhópolis que aconteceu no dia 15 de maio às 19 horas e 

contou com a presença de todos os Vereadores. O Presidente Antônio 

Carvalho declara aberta a sessão. A Secretária da Mesa, Aline Borges faz a 

leitura da ata da sessão anterior que é aprovada com ressalva do Vereador 

Alexandre que disse que a mulher que conversou com ele, falou que era 

barraqueira e não que o Prefeito a chamou de barraqueira. O Presidente 

Antônio Carvalho faz ressalvas e diz que respondeu ao Vereador Alexandre 

sobre o roubo do poste e disse que o poste foi encontrado na propriedade 

do Sr. Zequinha e o mesmo pagou por ele para o Sr. Alexandre. O 

Presidente convida o Sr. Josuel Santos Sales para ocupar cadeira no 

Plenário para tomar posse e confere documentação do mesmo para 

empossá-lo. Antônio faz Leitura de juramento de posse. “Prometo manter, 

defender e cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado e 

a Lei Orgânica do Município, observar as Leis, promover o bem geral do 

povo e sustentar a integridade e autonomia do Município de Carvalhópolis. 

O Sr. Josuel responde “Assim o prometo”. O Presidente então declara 

empossado no cargo de Vereador o Sr. Josuel Santos Sales. Em seguida a 

Vereadora Aline Borges faz leitura do Termo de posse do respectivo 

Vereador que assina para dar legalidade ao Ato de posse. Dando 

prosseguimento a sessão o Presidente pede a Secretária Aline Borges que 

faça leitura e ofícios e requerimento caso haja. Aline faz leitura de Ofício 

do Controle Interno da Prefeitura que pede permissão para utilizar sala da 

Câmara para realização de reunião quadrimestral. A Vereadora faz leitura 

de ofício 02/2017 do Sr. Marcos Paulo Silva sobre comunicado a respeito 

do Sr. Edelson Caproni Pegoraro referente a abastecimento de óleo diesel 

que teria sido feito em caminhonete particular. O Presidente fala que 

encaminhou solicitação de informação dos fatos a Prefeitura quanto ao 

ocorrido. A Vereadora Aline Borges faz leitura do referido ofício. Aline lê 

também resposta do Poder Executivo a respeito do Ofício encaminhado 

pela Mesa Diretora afirmando que os fatos serão investigados e que uma 

Comissão de Sindicância foi montada para analisar as denúncias apontadas 

e também encaminhou cópia da denúncia feita pelo Sr. Edelson Caproni 

Pegoraro que havia feito contra o Sr. Marcos Paulo da Silva. O Poder 

executivo também informou no ofício que os dois servidores foram 

exonerados. Aline faz leitura de Portaria sobre exoneração e Portaria sobre 

Abertura de Sindicância que terá prazo de 30 dias para apurar os fatos 

referentes aos Servidores Edelson Caproni Pegoraro e Marcos Paulo da 

Silva. O Vereador Alexandre pergunta se todas essas respostas foram feitas 

hoje. O Vereador Luciano pergunta se o que foi lido é resposta do 
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Executivo sobre o que será feito em cima da denuncia do servidor Marcos 

Paulo e questiona se também teve uma denúncia feita hoje pelo Sr. Edelson 

Caproni Pegoraro referente o Sr. Marcos Paulo. O Presidente responde que 

sim. Aline faz leitura de Ofício do Sr. Edelson que acusa o Sr. Marcos da 

Silva de dirigir veículo embriagado e também permitir que pessoa indevida 

dirigisse a retroescavadeira, veículo pertencente ao Município. Aline fala 

que no texto a denúncia foi feita na sexta-feira. O Vereador Luciano fala 

que se foi feita na sexta-feira, muito estranho ninguém ter tomado 

conhecimento sobre este fato. O Vereador Alexandre fala que o estranho é 

que a pessoa que dirigiu veículo da Prefeitura não tem nome. O Vereador 

Josuel fala que a Prefeitura está tomando medidas para solucionar a 

situação, mas que pelo jeito não está cabível ao Vereador que não está se 

agradando. Alexandre pede ao Vereador Josuel que respeite a fala dele e 

que quando quiser falar ele concederá a fala ao Vereador que chegou hoje e 

não sabe como são as coisas. Alexandre fala que o Sr. Josuel chegou em 

um dia polêmico e espera que ele faça um bom trabalho como Vereador. 

Alexandre fala que foi surpresa esses novos fatos. O Vereador parabeniza 

Marcos pela atitude, pois como servidor nomeado do Prefeito bateu de 

frente com a Administração pública para defender a sua honestidade, 

acredita que o deveriam ter respeitado e não demiti-lo. Antônio Carvalho 

fala que Alexandre adianta suas palavras, pois ninguém está culpando o Sr. 

Marcos Paulo e que estão sendo iniciadas as investigações que serão 

apresentadas. Alexandre fala que não entende a exoneração do Marcos 

Paulo e que precisaria tê-los afastado para investigação para ampla defesa e 

não como foi feito. O Presidente diz que foi encaminhado as respostas do 

Poder Executivo e por isso está sendo feita. Alexandre fala que o 

Presidente muda o foco e sabia antes da denúncia. O Presidente responde 

que não tinha conhecimento e que não é como ele que faz falcatrua. 

Alexandre fala que o Presidente tenta levar o assunto para o lado pessoal. O 

Presidente diz que nada tem haver e pede para que Aline continue a leitura. 

A Vereadora Aline faz leitura de Requerimento do servidor Edelson 

Caproni Pegoraro ao Poder Executivo solicitando exoneração até que se 

apurem os fatos. O Presidente fala que o Vereador Alexandre se antecipou 

mais uma vez, pois o próprio Edelson pediu exoneração. Antônio Carvalho 

ressalta que a partir de amanhã  começa a apuração dos fatos de forma legal 

e que os nove vereadores acompanharão este processo,sendo que o que for 

cabível ao Poder Legislativo será feito. A Vereadora Adriane fala sobre o 

fato ocorrido e diz que teve conhecimento do mesmo na sexta- feira de 

manhã quando o ex-vereador Luiz ligou para ela pedindo ajuda para 

imprimir a denúncia. Adriane fala que imediatamente ligou para o 
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Presidente para que ele desse apoio e isso foi feito.A Vereadora fala que já 

elogiou o Del e o Marcos na tribuna pelos serviços prestados  e que os fatos 

sejam esclarecidos e que eos culpados sejam punidos e paguem pelos seus 

erros, pois no que couber para Câmara com certeza será feito. O Vereador 

Luciano diz que achou estranho também alguns fatos apresentados na 

sessão, pois sabem como estes assuntos são tratados e os prazos 

também,mas confessa que causa estranheza a denuncia do Sr. Edelson e 

como foi dito não cabe julgamento, mas sim investigação e fiscalização por 

parte dos Vereadores e que não se sabe se terá acesso a investigação 

durante o processo de sindicância, pois não entende a legalidade, mas é 

preciso falar sobre o ocorrido e esse fato do Sr. Edelson é novo para eles e 

que até então não tinham conhecimento do uso indevido de veículos pelo 

Sr. Marcos como uso de terceiros referente aos veículos da Prefeitura e 

exercício da função em estado de embriaguez e que foi um erro gravíssimo 

do Sr. Edelson ter comunicado dias depois, pois se não houvesse essa 

desavença não haveria então a denuncia por parte dele. Luciano fala o que 

tem de concreto até agora é a explosão do Sr. Marcos Paulo referente ao 

que o Sr. Edelson tinha feito, talvez tenha feito isso como defesa por ter 

cometido a suposta falha, pois sabe que as conseqüências são pesadas e o 

mais concreto que se tem será o depoimento da proprietária do Posto de 

Gasolina e se houve abastecimento do veículo particular, metade da 

investigação está adiantada. O Presidente Antônio Carvalho diz que não 

cabe interferência da Câmara antes da divulgação do laudo e a respeito da 

outra denúncia feita pelo Sr. Edelson ele teve conhecimento hoje. Adriane 

fala que também só teve conhecimento agora das exonerações, mais cedo 

pelo Marcos que ao chegar na Câmara Municipal para ver a sessão,  disse 

ter sido exonerado para ela e agora com a Aline que apresentou portaria de 

exoneração do Sr. Edelson e que houve sim celeridade nas respostas por 

exigência do Presidente da Câmara. O Presidente diz que quem trouxe as 

documentações foi a Vereadora Aline, os demais tiveram conhecimento 

agora e ressalta que realmente pediu urgência nas respostas, pois caso 

contrário denunciaria o Prefeito sabendo também que é de total interesse 

dele na resolução dos fatos. Alexandre fala que a Vereadora Aline parece 

“The Flash” do famoso seriado americano, porque ninguém sabia de nada e 

a Vereadora chega aqui com as informações. Alexandre diz que 

acompanhará todas as denúncias feitas pelo Marcos Paulo e que tem 

certeza que existem provas, pois uma requisição que sai e é fraudada com 

outro nome é contundente e essa nova denúncia é estranha, pois um 

estranho sem nome e sem identidade dirigir um veículo da Prefeitura e que 

ainda essa  nova denúncia só a “The Flash” tinha conhecimento. Alexandre 
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ressalta que veículos da Prefeitura estão sendo conduzidos por várias 

pessoas que nem são funcionários da Administração, e que veículos estão 

sendo guardados na garagem de servidores no fim de semana, sendo que 

também o Sr. Mirtinho tem que ser investigado, pois já viu ele carregar 

material de construção no carro do gabinete e não tirou foto porque ficou 

com dó e que citaria isso, mas iam falar que ele não tem provas, igual 

ocorreu da história que ele apresentou sobre o caminhão de brita em 

Alfenas e que está juntando provas para fazer uma denúncia volumosa. 

Antônio Carvalho fala que o Vereador Alexandre aproveita que a casa está 

cheia para se engrandecer e que é muito irresponsável de saber uma coisa 

dessa como ele citou e não denunciar, e que é muito incompetente, pois 

quando ele ficou sabendo do caso foi até a Prefeitura e chamou a atenção 

de quem havia usado o caminhão indevidamente. Alexandre então 

argumenta que o Presidente assumiu ali que houve a irregularidade. O 

Presidente diz que não é homem de mentir e que o Vereador Alexandre não 

é homem de tomar providências. Alexandre fala que no atual caso que foi 

apresentado na sessão existe uma pessoa sem nome e documento que não 

foi citada. Antônio Carvalho responde que será citada no decorrer das 

investigações. Alexandre comenta então que essa pessoa é o famoso 

“ghost”. Antônio Carvalho fala que é preciso ser realista, pois o Vereador 

Alexandre fez uma denúncia sem nome e agora questiona outra denúncia 

sem nome e que só pode estar doente. Alexandre diz que falar a verdade 

agora virou doença e que comprará um óleo de peroba para passar na cara 

de pau de Presidente. O presidente diz que estão ali para apurar os fatos, 

doam a quem doer e que não é igual há alguns vereadores que dão o tapa e 

escondem a mão. O Vereador Josuel se pronuncia e diz que o que está 

irritando ele é que estão tentando solucionar o problema e mesmo assim, as 

alternativas não estão agradando. Alexandre fala que a exoneração do Sr. 

Marcos foi injusta, pois não garantiu ampla defesa e que o mesmo foi 

exonerado por telefone e quando foram nomeá-lo não fizeram daquela 

forma e agora do nada surge uma denúncia contra o denunciante. O 

Presidente fala que se o Prefeito toma as providências está errado e se não 

toma também está errado e que não consegue entender o pensamento 

Vereador. Alexandre diz que questiona o servidor ser exonerado por 

telefone e de ultima hora a “The flash” traz uma nova denúncia e que não 

poderiam ter exonerado ninguém sem ampla defesa, deveriam ter afastado 

e ouvir as partes durante a sindicância. Adriane fala sobre o caso e diz que 

Alexandre conseguiu o que queria, chamar a atenção das pessoas que 

estavam na tribuna e diz que quem nunca viu o vereador no Plenário é 

assim mesmo que ele é e que as providências estão sendo tomadas. Antônio 
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Carvalho não sabe o que o Vereador quer, pois quer valorizar o Marcos 

Paulo e desvalorizar o Sr. Edelson e que ele não, quer que todos sejam 

investigados. Alexandre diz que não está desvalorizando o Sr. Edelson, 

pois até nem tocou no nome dele, mas quer garantir ampla defesa. Antônio 

Carvalho diz que o Vereador Alexandre tem que questionar o Prefeito e 

não os Vereadores. Aline continua fazendo leitura de ofícios e lê resposta 

ao Requerimento 04/2017 que versa sobre listagem de cargos contratados e 

comissionados. Aline diz ao Vereador Alexandre que os anexos estão na 

Secretária para ciência dele. O Presidente encerra o expediente e abre 

inscrições para uso da tribuna. A vereadora Andreia faz uso da tribuna e 

agradece ao Vereador Denil que recebeu ela e demais convidados para 

recepção ao Deputado estadual Ulysses Gomes que deixou o gabinete de 

portas abertas aos carvalhopolitanos. A Vereadora fala que o Sr. Marcos 

está correto em fazer a denúncia, pois é dinheiro do povo que está sendo 

usado e que se todo mundo agisse como ele o País não estava como está. 

Andreia fala que achou estranho essa denúncia de última hora do Sr. 

Edelson, pois se viu que o Sr. Marcos dirigia alcoolizado, porque não 

informou a Polícia ou ao Prefeito. A Vereadora se coloca a disposição do 

Sr. Marcos. O vereador Alexandre faz uso de parte da fala da Vereadora 

Andreia e pergunta para ela tem conhecimento do horário do médico do 

PSF. Andreia responde que está afastada de licença médica e que não tem 

esse conhecimento, mas que sabe que remédios estão faltando na farmácia 

do Posto. Andreia diz que volta na terça-feira e fiscalizará e cobrará 

melhorias. O Vereador Luciano faz uso da palavra e fala da viagem que fez 

a Belo Horizonte junto aos servidores Sandro e Adriana que também 

fizeram três cursos na Escola do Legislativo. O Vereador cita a importância 

de cada treinamento para ele, sobre Parlamento Digital e Fiscalização do 

Poder Legislativo o que foi fundamental para ele em virtude do que 

aconteceu nos últimos dias. Luciano diz que o Sr. Marcos Paulo ligou para 

ele na quinta-feira, quando o Vereador estava em Belo Horizonte e que 

conversou um pouco e que no sábado procurou o Sr. Marcos Paulo, 

procurou o ex- vereador Luiz, a Sra. Adriana do Posto de Gasolina e que 

hoje também procurou o Sr. Edelson e que teve o cuidado de procurar 

todos envolvidos para saber dos fatos, sendo que falou a todos que teria 

isenção de opinião pessoal e acompanhamento dos fatos e é isso que irá 

fazer e quer. O Vereador fala da postura do Administrativo que embora 

tenha acertado para concertar um erro, não se manifestou quando a notícia 

se tornou pública e quanto ao afastamento, o Vereador conversou com 

Marcos e com o Sr. Edelson e que era evidente que seriam afastados para 

as investigações ainda mais com essa nova denúncia que nem o Sr. Marcos 
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tinha conhecimento ele acredita. Luciano fala que neste ponto houve 

injustiça com o Sr. Marcos Paulo sim, pois não o chamaram para resolver a 

situação no gabinete e o mesmo ficou sabendo aqui no Plenário da 

denúncia do Sr. Edelson. O Vereador fala que essa situação mudou o foco, 

pois se tratava de um fato consumado denunciado no Ministério Público e é 

o que aponta os depoimentos e se confirmam através da proprietária do 

Posto da Gasolina e que não se sabe se ela vai manter o depoimento, mas 

que foi isso que a Adriana disse a ele em conversa informal. O Vereador 

diz que precisam saber por que aconteceu e com qual frequência isso 

acontece, pois são servidores indicados e que representam a imagem do 

Prefeito, mas que de repente isso tudo muda, pois um dirige bêbado e o 

outro rouba gasolina. Luciano fala que são fatos distintos que não podem 

ser apurados pela mesma comissão, não faz sentido e não é ético, pois foi 

informado para a Câmara uma comissão e como farão isso, pois se trata de 

dois processos administrativos a serem apurados e que precisam 

desmembrar as investigações. O Vereador diz que será necessário esperar o 

resultado das investigações e ao mesmo tempo não se sabe se a 

Administração convocará as pessoas envolvidas para esclarecerem os fatos, 

mas que com certeza o Ministério Público deverá acionar a Polícia civil 

para investigar os fatos e diz que no máximo que poderão fazer de início é 

o acompanhamento. Luciano fala que a Lei Orgânica do Município cita no 

artigo 98 e 99 em referência aos possíveis atos praticados e diz que citou 

isso porque o Sr. Marcos foi humilhado sim, pois foi eleitor e cargo de 

confiança da Administração e não fora chamado para ser comunicado da 

denúncia do Sr. Edelson. O Vereador Alexandre faz uso da tribuna e 

continua o raciocínio do Vereador Luciano e diz que os servidores que já 

criticou abertamente, Carlos que abordou o Sr. Marcos Paulo junto com o 

Sr. Dionísio Caproni e que será alguma coisa apenas se o Sr. Curió morrer 

ou for cassado e que para ele vice não é nada, a não ser que tenha sido 

nomeado para outra função o que não é o caso e que jamais poderiam fazer 

isso, tomar chave e confiscar computador,pois isso serve para maquiar e 

esconder os fatos e que o Sr. Carlos tem a função de apenas fazer fofocas e 

intrigas e jamais ele teria poder para fazer o que fez, pois até então o Sr. 

Marcos é responsável pelo setor. Alexandre fala que os Vereadores da base 

devem estar meio “chue”, pois a única que tem informações aqui é a 

Vereadora Aline, ou seja, a única Vereadora aqui é Aline, a líder, pois até 

minutos atrás ninguém sabia de nada. Alexandre diz que é muito estranho, 

rápido demais e surge um fato novo que no mínimo tem que ser investigado 

dando ampla defesa e que não citou o Mirtinho na denúncia, mas que farão 

isso para investigá-lo. O Vereador fala que o Sr. Marcos Paulo virou 
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cachaceiro de alguns minutos para cá e que ele citará isso em sua defesa, 

pois conhece ele a muitos anos, já trabalhou em grandes empresas e nunca 

viu falar deste fato de que ele era cachaceiro, nunca foi pego bêbado 

dirigindo uma carreta. Alexandre fala que vão só enfiando os pés pelas 

mãos, pois tentam maquiar os fatos. O vereador fala que não é justo 

humilhar um servidor público como foi feito com o Marcos pelo Sr. Carlos 

e Dionísio e agora pelo Sr. Curió que não teve a decência de exonerá-lo 

dentro de seu gabinete como quando foi nomeá-lo. Alexandre pede para 

que Marcos arrume um bom advogado, pois estão tentando punir quem 

denuncia e que hoje ele é o fraco, mas terá amparo dos Vereadores, do Sr. 

Luiz que está do lado dele e que nunca gostou de coisas erradas. O 

Vereador sabe da idoneidade da comissão e sabe que não maquiarão fatos 

na investigação. Alexandre deixa apoio declarado ao Sr. Marcos para o que 

for preciso. Alexandre fala que está desenvolvendo um projeto para criar 

conselhos de fiscalização para poder moralizar o Município para que 

quando notarem coisas erradas que registrem e venham até os Vereadores 

para juntos denunciar e fiscalizar. O Vereador fala que os fatos ocorridos 

recentemente são graves e que tem tudo em seu celular, conversas, fatos e 

requisição de abastecimento. Alexandre diz que após investigação deverão 

chamar todos os envolvidos para prestar esclarecimentos na Câmara 

Municipal, a Adriana, o Zé Claudio, o Del, o Mirtinho e que isso é ampla 

defesa e que no mínimo faltou decência ao Prefeito ao exonerar o servidor. 

O Vereador Denil faz uso da palavra e fala da visita do Deputado Ulysses 

Gomes, agradece a todos que compareceram a visita e que diz que o 

Deputado está com as portas de seu gabinete abertas para a população 

carvalhopolitana. Sobre a Denúncia o Vereador parabeniza o Luizinho que 

está junto nesta batalha com o Sr. Marcos Paulo e que quer que sejam 

analisadas todas estas denúncias e dentro destes 30 dias esperar para ver a 

apuração dos fatos. O Vereador fala que quer investigação sobre os fatos do 

Sr. Mirtinho e que protocolará na Câmara, na Prefeitura e no Ministério 

Público o pedido, pois é preciso mostrar transparência para o povo. Denil 

parabeniza o Presidente que acompanhou o Sr. Marcos Paulo no momento 

da denúncia. O Vereador Josuel faz uso da palavra e deixa claro ao nobre 

vereador Alexandre que disse que ele está chegando hoje, mas que filho de 

tubarão nasce nadando e que está ali para defender seu ponto de vista e os 

interesses da população e o que for para ser apurado será. O vereador fala 

também que ficou indignado foi com o fato de que a Administração tomou 

a posição e não foi agradado e o mesmo tem autonomia para exonerar 

alguém da maneira que lhe couber e que parabenizará pessoalmente o 

Prefeito pela atitude e não acobertar lados. Josuel agradece a Deus pela 
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oportunidade que foi lhe concedida de estar junto aos nobres vereadores, 

todos renomados, com vários mandatos e diante disso agradece sua família, 

amigos e eleitores. O Vereador fala que está ali, pois o Vereador Cristóvão 

se afastou e espera desempenhar um bom trabalho e defender o que é certo 

e foi para isso que entrou para política de forma imparcial e sabe que a 

população veio a Casa pelo fato da denúncia e que esta está sendo apurada 

e de forma rápida e que se fosse assim no cenário federal, Lula e Dilma 

estariam presos. Josuel deixa bem claro que não está para brincadeira, 

senão ficava em casa e quer respeito, pois a mesma responsabilidade e 

direitos que os demais tem ele tem também e que de início quando pediu 

oportunidade fala ao Presidente o Vereador Alexandre veio pedir respeito e 

que segundo ele teve, pois não interrompeu fala do Colega Vereador e 

também pede respeito a ele que se tem autoridade todos também tem.O 

Vereador fala que representa o mandato do Vereador Cristóvão e lutará ao 

máximo que for possível, buscar recursos seja na esfera federal ou estadual, 

pois é para isso que estão ali, para defender o bem maior, que é a 

população. O vereador Daniel usa aparte e parabeniza o Josuel por seu 

mandato a partir de agora e fala sobre licitação do remédio que foi feita 

hoje e quem ganhou a licitação foi uma farmácia de Paraguaçu e a licitação 

dos similares e genéricos ficou com o Sr. Diego. A vereadora Adriane faz 

uso da aparte a parabeniza o Sr. Josuel e que seja bem vindo. A Vereadora 

diz que hora nenhuma fechará os olhos para o que acontece e que nem o 

Prefeito fez isso, pois o mesmo pediu ao Sr. Marcos que fizesse a denúncia 

no Ministério Público e que ele tomaria as providências. Adriane 

parabeniza o Sr. Marcos pela atitude e que estão ali para apurar os fatos e 

punir os responsáveis. A Vereadora Aline Borges faz uso da palavra e fala 

sobre as denúncias apresentadas e diz que não cabe aos vereadores 

posicionamentos e sim acompanhamento dos fatos, sempre buscando 

transparência para a população no que se diz respeito a apuração das 

denúncias. A Vereadora fala que o Prefeito ligou para ela agora a tarde e 

pediu para que a mesma levasse a Câmara a resposta ao ofício que o 

Presidente encaminhou a Prefeitura e como é de costume a Vereadora passa 

toda segunda feira no fim da tarde, sendo que não fez nada além do que faz 

de costume. Aline fala que não tinha conhecimento sobre a segunda 

denúncia e nem das exonerações e só ficou sabendo quando chegou lá e 

reafirma que intriga do Vereador Alexandre dizendo que ela é a preferida 

não abala o relacionamento do grupo de maneira nenhuma, nem a 

confiança e o trabalho que os Vereadores tem feito em conjunto. A 

Vereadora fala que o Vereador Alexandre a elogiu ao chamá-la de “The 

Flash”e que ela fica honrada, pois que bom que ela é rápida, pois deu 
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tempo de trazer as respostas que as pessoas estavam esperando. Aline fala 

ao Vereador Alexandre que a Câmara Municipal é uma Casa de respeito e 

que estão ali para defender a cidade, o povo, agir de forma fiscalizadora e 

não é um local de piadinhas e sim de postura séria, pois não é lugar de ficar 

dando apelidos aos demais, querendo crescer em um momento sério. Aline 

fala que não importa quem será investigado, ou punido, ou quem está certo 

ou errado é o dever dos Vereadores esclarecerem a população. A Vereadora 

dá as boas vindas ao colega Josuel. O Vereador Antônio Carvalho usa 

aparte e fala sobre a denúncia do Sr. Marcos e que é uma coisa importante 

e que já ocorreu na Câmara quando era preciso de dois terços dos 

Vereadores para afastar o Vereador Alexandre, mas não foi possível, mas 

se tivesse o mesmo seria afastado por irregularidade dentro da Câmara. O 

vereador diz que deu todo apoio ao Marcos e disse que não tem duas caras 

como o Vereador Alexandre e quer acompanhar os fatos que são de 

interesses de todos e o que depender dos demais vereadores será punido 

aquele que merecer e se o prefeito cometer erros será punido também e que 

ninguém está ali para passar a mão na cabeça de Vereador, Prefeito ou 

servidores. Antônio fala que tem vereador que vem usar a tribuna quando a 

casa está cheia e o que o mesmo não acontece nos demais dias de sessão, só 

abre a boca para falar mal dos outros lá fora depois da sessão, e exemplifica 

o Vereador Denil e que inclusive o ex Vereador Baiano falou que o 

Vereador Denil falou que os vereadores da base falaram mal dele aqui. 

Antônio fala que em cinco meses de mandato hoje foi o dia que o Vereador 

Denil usou a tribuna o que mostra incapacidade e ainda completa dizendo 

que não sabe ler e nem escrever faz dessa forma, lá fora fala mal das 

pessoas e dentro da Câmara se esconde no cantinho e que o povo precisa 

pensar em quem vota, pois se trata de um cargo importante e que quando 

tem projeto polêmico o Vereador enrola o rabinho fica quietinho e vota de 

acordo com os colegas. Antônio Carvalho da os parabéns também para o 

Sr. Edelson que fez a denúncia, pois se o mesmo sabe de alguma coisa tem 

que denunciar e não são eles, mas todas as pessoas e não fazer como na 

Administração passada que ele denunciava, mas não tinha sucesso pela 

convivência do PT com o Juiz, mas agora temos juiz e promotora Dra. 

Valéria competente.  O Vereador dá as boas vindas ao Vereador Josuel. O 

Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 29 de maio de 

2017. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos vai 

assinada para a configuração dos fatos.  

 

Carvalhópolis 15 de maio de 2017. 
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