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

Carvalhópolis que aconteceu no dia 27 de março às 19 horas. A Vereadora 

Andreia não pode comparecer a reunião por questões de saúde, justificadas 

pelo Vereador Alexandre na sessão anterior. O Vereador Luciano também 

não compareceu, pois representava a Câmara Municipal em evento de 

lançamento do Parlamento Jovem de Minas na Assembleia Legislativa do 

do Estado de Minas Gerais e o Vereador Alexandre também justisficou 

essa falta do colega Vereador. O Presidente Antônio Carvalho declara 

aberta a sessão.  A ata da sessão anterior é lida e aprovada por todos os 

presentes. Ainda no expediente do dia a Secretária da mesa, Aline Borges 

faz leitura de Requerimento 03/2017 de autoria do Vereador Alexandre 

Rabelo de Carvalho que solicita informações sobre contratações contendo 

nomes, função específica e área de atuação dos mesmos. Encerrado o 

expediente, o Presidente da sequencia aos trabalhos iniciando a Ordem do 

Dia com as leituras dos pareceres pertinentes ao Projeto de lei 04/2017 lido 

na sessão anterior para que seja então, colocado em única votação. O 

projeto 04/2017 é colocado em única votação. O Vereador Alexandre fala 

que tem observações, pois pediu desmembramento do Projeto. Alexandre  

argumenta que é contra ao que se refere a Assistência Social no Projeto 

porque contraria a Constituição Federal. O Vereador diz que acha justo no 

caso do Contador trabalhar como os demais, quanto a criação de cargos 

votaria até a favor, pois acredita na valorização dos cargos. Alexandre diz 

que é contra a extinção de cargo, pois é perseguição política e que como 

disse o Vereador Luciano, se esse cargo fosse ocupado pela Ludmila nada 

disso estaria sendo feito e que sabe que ela é muito capaz, que está fazendo 

mestrado e contribuiria muito ao cargo. Alexandre fala da competência do 

Sr. José, servidor ocupante do cargo e diz que não foi constado nas últimas 

atas elogios que fez ao trabalho do servidor e pergunta se as quatro vagas 

em aberto serão preenchidas. Antônio Carvalho diz que duas vagas serão 

preenchidas e tem duas vagas que serão ocupadas por cargos existentes. 

Alexandre fala que como não foi ouvido na questão do desmembramento  

do Projeto será contra, pois acha vários pontos injustos. O Vereador Denil 

fala que faz parte da comissão, mas não assinou por não estar de acordo e 

por isso vota contra, pois achava que deveriam ter desmembrado o Projeto. 

O Vereador Cristóvão fala que a tentativa de lotar o Plenário da Câmara 

para fazer pressão em cima dos vereadores que votariam a favor do Projeto 

04/207 foi frustrada, pois não houve sucesso quanto a isso. O Vereador fala 

que não existe pressão para eles e que motivar as pessoas para usá-las na 

intenção de fazer movimento por interesse próprio não mudaria a postura 

dos demais Vereadores. Cristóvão argumenta que uma das causas que 
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surgiu fofocas e comentários e que são sobre os cargos que estavam sendo 

criados é que as pessoas ocupantes desses cargos já ganhavam R$ 3 mil 

reais e que daríamos mais aumento para elas deixando as demais sem 

aumento. O Vereador alega que a reposição salarial já foi feita e até a mais 

para o funcionalismo e que essa criação de cargos é porque existe uma 

disparidade entre o cargo de diretor e de chefes de serviços que recebem 

pouco mais de mil reais, baixo para a responsabilidade dos cargos. Segundo 

o Vereador o Projeto já foi discutido e que ele é a favor. O Vereador Danel 

vota a favor do Projeto seguindo o parecer jurídico. A Vereadora Aline diz 

que já discutiu muito sobre o Projeto nas sessões passadas e vota a favor. A 

Vereadora Adriane diz que o Projeto não chegou ontem e que muitas 

conversas foram levadas de forma inverídica para as ruas. Adriane diz que 

é favorável ao Projeto e que não trabalha sobre pressão, mas faz o que é 

certo. Antônio Carvalho comenta sobre o Projeto e diz que pessoas 

convidaram a população para fazer pressão na Câmara Municipal. O 

Presidente diz que não aceita pressão e que o Vereador vota como quiser e 

se fosse possível dar aumento aos demais funcionários, seria feito. Antônio 

fala que os Vereadores que chamaram as pessoas para fazer baderna estão 

um pouco decepcionados por não ter comparecido as pessoas que 

chamaram. Adriane lembra que o Vereador Luciano não está presente, mas 

deu um parecer favorável em sua comissão. Adriane parabeniza a 

Comissão de Justiça e Redação Final pelo ótimo parecer. O Projeto então é 

aprovado por 4 votos a favor e 2 votos contra. Encerrada a ordem do dia a 

Secretária Aline anuncia a inscrição para o uso da Tribuna. O Vereador 

Cristóvão faz uso da tribuna e justifica sobre a questão da pressão e que 

não atinge os demais presentes que sempre estão vindo as sessões. O 

vereador ressalta que sabe quem são as pessoas que fizeram a convocação, 

sejam vereadores ou cidadãos. Cristóvão fala que tem muito 

questionamento de Vereadores e cidadãos sobre obras que não aconteceram 

ainda e que o atual Executivo recebeu quase todas as obras inacabadas e 

não estão sendo estas terminadas como deveria, pois faltou no passado, 

fiscalização. Cristóvão cita a obra mal feita do Jardim Laura que quando 

chove logo é preciso chamar a empresa responsável para reparar e que vai 

sobrar no final para a Administração Municipal resolver. Sobre as obras do 

Rodeio a empresa alega segundo o Vereador que o que foi combinado não 

foi cumprido então existe uma dificuldade para terminar a obra do Parque 

de Rodeio, pois também faltou fiscalização e acompanhamento da obra. O 

Vereador argumenta que tem problemas na cobertura da quadra da Escola e 

também da Estação de tratamento de Esgoto que tem muitos problemas de 

funcionamento, sem terminar e a Prefeitura não dará conta de fazer a 
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manutenção por falta de competência da Administração anterior. Cristóvão 

cita alagamento na Rua do Bairro Jardim Bela Vista e que tem Vereador 

agora fazendo pressão, sendo que o problema é antigo e sabe do que estava 

se passando inclusive incentivaram as pessoas a chamar a Televisão para 

prejudicar a Administração. Cristovão fala que Vereador tem que ser 

denunciador, fiscalizador e não difamador, pois antes não fazia denuncia 

aos vários problemas do Bairro Bela Vista. O Vereador fala que doaram 

terrenos de forma irregular na Administração anterior e que estão fazendo 

pressão também, dizendo que o atual Prefeito vai tomar o terreno e 

incentivando as pessoas para solicitarem alvará de construção, o que 

segundo ele não pode por Lei, pois não tem a infraestrutura no bairro e que 

o Prefeito conversará com todos sem pressão de Vereadores que querem 

sacanear a Administração. Cristóvão argumenta ainda que teve um fato que 

a pessoa foi lá fez pressão para que cidadãos fossem a Prefeitura em nome 

do procurador do Município para tratar de assuntos sobre os terrenos e que 

foi chamado então ao gabinete onde alegou que nada disso era verdade e 

que é bom alertar o Gilson, advogado da Prefeitura, pois tem gente agindo 

em seu nome. O Vereador fala que o Prefeito está aberto ao dialogo e não 

aceitará esse tipo de pressão. A Vereadora Aline Borges faz uso da tribuna 

e diz que é muito bom ver que a cada dia mais gente vem assistir a sessão, 

pois é aqui que se fica sabendo  que realmente acontece nas reuniões da 

Câmara e não fatos destorcidos que saem pelas ruas. Aline fala das estradas 

rurais e que ouviu muitas discussões, que não estavam arrumando as vias e 

cita a visita do Sr. Marcos na última sessão dizendo que as máquinas foram 

entregues a atual administração em mal estado e sem manutenção. A 

Vereadora ressalta que agora a manutenção foi feita e os trabalhos de 

manutenção das vias foram iniciados e que a primeira parte das obras está 

sendo realizada. Aline fala de itens que sumiram da Prefeitura, 

equipamentos que estão no patrimônio e não estavam lá. A Vereadora fala 

que ex-servidores foram notificados por esses bens perdidos e que a 

Administração pública é uma responsabilidade muito grande e ninguém 

está aqui ou na Prefeitura para brincar e se teve coisa errada que aconteceu 

antes, vai vir a tona, pois a mentira tem a perna curta. A Vereadora diz que 

algumas coisas apareceram e que algumas coisas da Casa da Cultura 

encontram se perdidas ainda. Aline elogia o Sr. Marcos pelo trabalho feito 

no setor de transporte escolar e que se achavam que a licitação do 

transporte não ia ser fiscalizada caíram do cavalo, pois motoristas que não 

estão credenciados para dirigir não dirigirão. Sobre a iluminação do lago a 

Vereadora fala que o eletricista foi acionado para ver o que estava 

acontecendo e que o material que foi usado não era próprio para iluminação 
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externa, sendo materiais fracos e impróprios e então quando chove inunda 

de água e queima a lâmpada. Aline fala que uma nova licitação está sendo 

feita para iluminar o local. A vereadora fala do Projeto 04/2017 que foi 

aprovado e diz que cada Vereador tem sua opinião e que não existe pressão 

com eles, pois sabem o que estão fazendo, pois pressão não leva a lugar 

nenhum e pede que se faça uma Administração em conjunto, pois podem 

procurar qualquer um que irão acolher as demandas da melhor maneira 

possível. A Vereadora Adriane faz uso da tribuna e diz que a última 

licitação que foi feito para material elétrico foi em 2014 e que nova já está 

sendo providenciada. A vereadora fala das reuniões do Parlamento Jovem 

pede para que os Vereadores passem lá para ver as atividades e conversar 

com os jovens. A Vereadora parabeniza o Prefeito Curió pelo apoio ao 

grupo de teatro que realizará a Paixão de Cristo e agora com total apoio da 

Prefeitura o que não acontecia antes, pois antes o Emerson ainda pedia 

ajuda aos vereadores para realizar a encenação. Adriane diz que agora a 

Prefeitura vai ajudar com palco maior, iluminação e aluguel das roupas. A 

Vereadora parabeniza também Emerson pelo bom trabalho. A Vereadora 

fala que as pessoas, principalmente Vereadores que foram eleitos para 

ajudar a administrar querem sair falando mal do Prefeito que está lá e 

distorcem os fatos e que se estão vendo que há coisas erradas conversem 

então com o Prefeito que não é nenhum bicho, pois muitas vezes conversou 

como ex-prefeito Gilson para falar de demandas. Adriane diz que o povo lá 

fora que não vem a reunião recebe mentiras e informações falsas sobre o 

que acontece nas sessões e que é preciso dar exemplo e modificar esta 

postura para cumprir como papel de vereador. A Vereadora pede para que a 

verdade seja falada doa a quem doer. Adriane fala que questionou sobre o 

transporte e que não vai a Prefeitura todos os dias, mas faz seu trabalho 

sendo que andou pela Zona Rural onde o servidor Marcos foi muito 

elogiado pelo trabalho e parabeniza-o pelo trabalho. O Vereador Antônio 

Carvalho faz uso da tribuna e fala que presenciou uma situação, pois estava 

na Prefeitura quando chegou um casal do Bairro Inhaumas e que 

perguntaram para ele se estava ali também para falar sobre os terrenos. O 

Vereador disse que falou que sim, estava ali para esta finalidade e que os 

mesmos disseram que Vereadores fulano e ciclano os convidaram para ir 

conversar com o Dr.Gilson que ele resolveria o problema. Antônio diz que 

já no gabinete do Prefeito o Dr. Gilson foi chamado também e falou que as 

pessoas estão sendo procuradas por vereadores e o mesmo estão usando seu 

nome como solucionador de problemas. Antônio Carvalho fala que 

perguntou ao Advogado se ele realmente achava um crime essa doação de 

terreno como já havia dito para ele e que o procurador respondeu que foi 
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um caso ilícito e que deu parecer contrário e alertou o ex-prefeito que não 

podia. O vereador fala que os vereadores de oposição têm que saber fazer 

oposição sadia e não jogar intrigas contra os outros, mentiras e pressões 

desnecessárias. Antônio Carvalho argumenta que o Vereador Denil chamou 

os funcionários no dia após a apresentação do Projeto e disse a eles que os 

vereadores da base não votaram no Projeto de aumento salarial dos cargos 

e pede para o Vereador então usar a tribuna e ter a coragem de falar as 

coisas e não ficar no outro dia, após a sessão latindo para as pessoas. O 

Vereador Denil diz que tem posição sim e votou contra. Denil se exalta e 

interrompe fala do Vereador Antônio Carvalho por três vezes e leva três 

advertências. Antônio Carvalho fala que um Vereador tem que saber pelo 

menos ler e escrever para saber o que está falando e se não sabe nem ler e 

nem escrever não sabe o que fala e isso é um crime. O Vereador Antônio 

diz que o vereador Denil está brincando com os trabalhos da Casa 

Legislativa e continua sua fala dizendo que as estradas rurais estão sendo 

reparadas. Sobre o tratamento de esgoto é um crime que o ex-prefeito 

cometeu, pois fez de forma errada e hoje só tem problemas e que R$ 3,4 

milhões foram jogados fora nessa obra. O Vereador fala sobre a iluminação 

pública e que falta braços em postes e que o Prefeito resolverá o problema. 

Antônio Carvalho parabeniza o Sr. Alexandre pelo bom trabalho feito na 

Casa da Cultura e que acompanhou o trabalho deles em uma apresentação 

da banda no último sábado. Adriane pede uma parte e diz que se esqueceu 

de mencionar que a Administração atual pegou veículos com documentos 

vencidos de 2014 ainda. O Presidente diz que é necessário comentar os 

maus feitos da Administração passada sim, pois reflete na administração 

atual. O presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 03 de 

abril de 2017. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por 

todos vai assinada para a configuração dos fatos.  

 

Carvalhópolis 27 de março de 2017. 
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