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Ata da primeira sessão ordinária do ano de 2019 da Câmara Municipal de 

Carvalhópolis que aconteceu no dia 04 de fevereiro às 19 horas. Não 

compareceu a Sessão a Vereadora Andreia Aparecida Morais que justificou 

sua ausência. A Presidente Adriane Rodrigues declara aberta a sessão e faz 

uma oração em respeito às vítimas de Brumadinho. A Presidente pede que 

a Secretária faça  a leitura da Portaria das Comissões permanentes.  

Adriane anuncia a apresentação de 10 Projetos de Lei de autoria do Poder 

Executivo. Aline faz leitura do Projeto de Lei 01/2019 que Abre créditos 

especiais no orçamento vigente. Em seguida Aline faz leitura do Projeto de 

Lei 02/2019 de abertura de créditos e alteração do PPA. A Vereadora Aline 

faz leitura do Projeto de Lei 03/2019 que abre créditos especiais no 

orçamento vigente. Aline faz leitura do Projeto de Lei 04/2019 que altera 

PPA – 2018/2021 e em seguida faz leitura do Projeto de Lei 05/2019 que 

abre créditos especiais e está ligado ao Projeto de Lei 04/2019. A 

Vereadora faz também a Leitura do Projeto de lei 06/2019 que altera PPA – 

2018/2021 e em seguida faz leitura do Projeto de Lei 07/2019 que abre 

créditos especiais e está ligado ao Projeto de Lei 06/2019. Aline faz leitura 

do Projeto de Lei 08/2019 que abre créditos especiais no orçamento 

vigente. Em seguida a Vereadora faz leitura no Projeto de Lei 09/2019 que 

também abre créditos especiais no orçamento vigente. Por fim A Secretária 

da Mesa faz leitura do Projeto de Lei 10/2019 que Altera o PPA – 

quadriênio 2018/2021. O Vereador Alexandre faz uso da palavra e diz que 

causou estranheza tantas aberturas de créditos especiais justo no início do 

ano, além da criação de cargo, contratação de cargo e aquisição de veículo 

e pergunta qual seria a necessidade disso. O Vereador Antônio Carvalho 

fala que infelizmente não falará nada, pois faz mais de um ano que não tem 

acesso a Prefeitura. Luciano fala que a abertura de créditos é para 

contratação de Técnicos em elaboração de projeto e pergunta se o cargo foi 

extinto. Alexandre fala que foi extinto. Josuel fala que o cargo serve para 

pagar pessoa responsável pelo serviço e que é feito através de prestação de 

serviço de pessoa física. Aline fala que o cargo era do quadro de servidores 

de carreira e que Rogério era concursado e que esse cargo fora extinto e 

que esse cargo seria inserido como cargo para contratação, porém não sabe 

os meios e se será por processo seletivo ou licitatório, mas que buscará 

saber as informações. Alexandre diz que quer saber como será feita essa 

contratação e quais critérios. Adriane fala que entende as dúvidas e que 

com certeza na semana que vem mais informações serão enviadas. 

Alexandre fala que não há necessidade da Câmara votar ou discutir essas 

aberturas, pois o orçamento já existe e está apenas no início do ano, pois o 

Prefeito tem 30% do orçamento para suplementar sem autorização do 
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Poder Legislativo. Aline fala que isso mostra que a Prefeitura quer fazer 

tudo com transparência e comunicando o Legislativo. Alexandre fala que 

ou também podem estar se resguardando a problemas futuros. Aline fala 

que o Projeto 02/2019 é apenas a mudança de descrição segundo orientação 

do TCE-MG. A Presidente coloca em discussão o Projeto 03/2019 a 

respeito aos uniformes escolares e comenta que é um valor muito baixo e 

que com certeza já fizeram e não deu. Aline explica que sempre deram 

uniformes para a rede estadual e que a licitação era feita junto a da 

municipal, porém agora está separando os uniformes e ficha. Aline fala que 

a do municipal já fora feito. Alexandre então pergunta se estão apenas 

desvinculando os uniformes da Escola Estadual e faz uma média de valor 

sobre cada uniforme. A Presidente passa para o Projeto de Lei 05/2019. 

Aline fala que o Projeto 05/2019 e 06/2019 andam junto e é de emenda do 

Deputado Zé Silva e que já era uma emenda em que a Câmara já havia 

aprovado a abertura de crédito para aquisição de balança, porém o 

município não se enquadrou no projeto pelo tamanho da cidade e essa 

emenda então será revertida em dois veículos pick ups. O Vereador Daniel 

fala que não tinham balança para entregar este ano e por isso reverteu para 

não perder a emenda. Alexandre pergunta se o valor é equiparado a 

balança. Daniel fala que não, mas antes isso do que nada. Aline fala que 

ainda mais quando a contra partida por parte da Prefeitura é de R$ 80 reais 

perante um valor de 88 mil reais. Alexandre fala que as pick ups são 

necessários, pois como o Denil falou que já viu cimento sendo carregado 

em carro do gabinete. Adriane anuncia discussão do Projeto 07/2019 e fala 

que é sobre a castração e animais e que já é um projeto que já passou pela 

Câmara. A Vereadora Aline fala que essa abertura era praticamente 

imprevisível e que a licitação foi aprovada pelo Legislativo no ano passado 

e que houve duas licitações frustradas e que não teve como fazer o 

orçamento de 2019 já havia sido aprovado e agora farão essa castração por 

dispensa e por isso necessita da abertura de créditos. A Presidente coloca 

em discussão o Projeto 08/2019 e 09/2019 que serve para manutenção de 

atividades da creche e do EJA respectivamente. Adriane fala sobre o EJA e 

magistério que nesse ultimo 46 alunos foram inscritos para estudar no 

Estado e sem contar que vem alunos de fora. Adriane menciona fala de 

professora Sirlene que estava no plenário mencionando os 15 alunos de 

fora que estudarão também no ensino fundamental e parabeniza toda 

equipe da Secretaria de Educação. Josuel fala que todos os Vereadores têm 

acesso as informações ao Poder executivo ainda mais que não há líder de 

governo este ano. Adriane diz que acabou de falar isso mesmo. Josuel fala 

que ninguém precisa trazer informações. Aline faz leitura do Projeto 
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01/2019 que cria Rua do Lazer em Carvalhópolis do Vereador Luciano. 

Adriane parabeniza Luciano pelo Projeto e que no passado tentaram e 

fizeram uma Indicação sem sucesso e fala que a cidade precisa ter lazer e 

fechar esses locais no final de semana é necessário. O Vereador Luciano 

fala do Projeto e agradece as palavras da Presidente da Casa e que é um 

Projeto que já foi idéia de outras legislaturas e que é uma solicitação dos 

comerciantes como também dos usuários dos locais de comércio e que 

antes faziam a interdição e que nada foi legalizado e que foi caindo em 

desuso e que os comerciantes se limitam em seus espaços internos que são 

pequenos e agora querem solicitar o acesso ao espaço público que beneficia 

o comercio e as pessoas e que também os moradores participarão do 

processo através de abaixo assinado. A Vereadora Aline parabeniza o 

Vereador pelo projeto e diz que é muito válida essa formalização do anseio 

dos comerciantes da famosa rua do meio e pergunta ao Vereador sobre 

fechamento das ruas e se precisa colocar de quem será a competência desse 

fechamento. Luciano diz que a responsabilidade ficará a critério da 

Prefeitura, pois ele pode destinar um servidor, ou comerciantes até mesmo 

a Polícia Militar. Aline fala que se o fechamento for em feriado, ou outras 

datas comemorativas seriam feitas formalizadas de que forma, porque antes 

eram por ofícios dos comerciantes solicitando. Luciano fala que em festas 

de períodos extensos tem parte da praça já é fechada e que para que não se 

encontre entrave coloca para que se estenda o fechamento até essa rua. 

Alexandre fala que por Indicação foi como se não tivesse falado nada e que 

por Lei foi bom a elaboração, pois não gera despesas para a cidade e que 

servirá para garantir segurança para os usuários do local e que a Prefeitura 

tem como fiscalizar e nomear alguém para isso e quem sabe dá até um 

serviço para o Sr. Carlos que e quem sabe ele para de dar “pitacos” onde 

não deve, já que o projeto está ligado ao setor de cultura. O Vereador Denil 

cita a Avenida Paulista em São Paulo que é fechada para várias atividades e 

que o projeto é muito bom.  O Vereador Josuel parabeniza Luciano pelo 

projeto e diz que tem dúvidas sobre o horário de 08 horas da noite para 

fechamento, pois tem supermercados trabalhando até mais tarde. O 

Vereador Luciano agradece as palavras e fala sobre o horário das vias e que 

foi feito de uma forma que equilibrasse e encaixasse aos demais eventos da 

rua para que não prejudicasse tais atividades e o comércio funciona como 

supermercados funcionam até as 19 horas ou 19:30 horas. Luciano também 

ressalta que moradores terão total liberdade para guardar seus carros em 

suas garagens a qualquer hora do dia. O Vereador Josuel fala da questão da 

padaria que fecha mais tarde e que se pudesse fazer o mapeamento para 

saber horários de funcionamento deste comércio para que não haja 



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 

transtorno. Daniel parabeniza o Vereador Luciano e que esse fechamento 

da rua será bom, pois tem muito movimento aos fins de semana. O 

Vereador Antônio Carvalho fala que em 2017 uma Indicação para o 

fechamento da rua e o Prefeito não deu a mínima atenção. O Vereador fala 

para que se  possa colocar cadeira na rua no passeio como acontece em 

cidades maiores para ajudar o movimento. Luciano fala que o objetivo da 

lei é esse e que pode consultar o jurídico se existe necessidade da inserção 

da questão no Projeto. Aline faz leitura de Requerimento 01/2019 de 

autoria do Vereador Antônio Carvalho solicitando qual o cargo ocupado 

pelo Sr. Carlos Roberto Rodrigues entre outras informações. Antônio 

Carvalho fala que o servidor Carlos já passou por vários setores da 

Administração e tem dado problemas e que como ele está no setor de 

Cultura não sabe se ele tem o poder de fiscalizar outro setor, tipo lago, 

cemitério e licitação e que tem perturbado encarregados e servidores e quer 

saber qual servidores estão subordinados a ele. Alexandre fala que não 

tinha conhecimento desse requerimento e sugere que questionem se ele 

recebe alguma gratificação. A Presidente pede para que Alexandre faça um 

novo requerimento solicitando tais informações. Adriane passa para ordem 

dia e coloca o Requerimento 01/2019 em única votação que é aprovado por 

unanimidade. Alexandre comentou ainda que é um requerimento pertinente 

e que o servidor sempre deu problema na atual gestão. Denil fala que este 

servidor só traz transtorno ao município. Adriane inicia a inscrição para uso 

da tribuna. O Vereador Alexandre faz uso da palavra e fala que voltando de 

um recesso espera notícias boas, pois todos voltando renovados, mas 

infelizmente o que se houve não é isso e que coisas acontecem e 

providências não são tomadas citando a catástrofe de Brumadinho. O 

Vereador fala que se sente frustrado, pois faz requerimento, meio judicial, 

indicação e nada se faz e nada é respondido e que é preciso contratar a 

linguagem de libras, pois tem gente ficando surdo e mudo. O Vereador fala 

do muro da escola que caiu faz tempo e nada se fez e que se vão esperar 

começar as aulas para que acidente aconteça. O Vereador fala das sujeiras 

na rua perto da casa do João Gato, além da sujeira do cemitério, pois 

encarregado aposentou e ninguém vai lá mais. O Vereador fala do corte de 

árvores e que foi eliminação total. Alexandre fala que iam reestruturar a 

praça, mas nada se fez e que a situação é critica. O Vereador fala que na 

saúde agora só podem dar remédios similares e que as pessoas ligam para 

ele, mandam fotos e até filmam. Alexandre fala que a Administração não 

tem organização, não tem hierarquia e que servidores têm saído em hora de 

expediente, batem ponto e vão embora. O Vereador fala que é uma gestão 

mentirosa e que entra em contradições, pois fala em calamidade financeira, 
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porém vai em canal de televisão falar que está tudo bem. O Vereador fala 

sobre doação de terreno e que não comunicou a Câmara e que não quer 

julgar o método de quem recebeu e que nem conhece algumas pessoas e 

fala ainda que fez às 8 da manhã de uma segunda feira. Adriane fala que a 

Câmara foi convidada sim e a Secretária não comunicou e que já foi 

advertida da falha e que o convite chegou na sexta feira, dia de licitação, 

mas que houve o convite sim. O Vereador Denil faz uso da tribuna e fala 

sobre o Jardim Laura e que já se passaram mais 13 meses e nada de 

iluminar o bairro e pede para que a Vereadora Aline veja isso. O Vereador 

Alexandre fala da coleta de lixo no Jardim Laura e que moradores do bairro 

têm reclamado dessa falta de coleta. Denil fala das vias públicas e que meio 

fios estão desmanchando de novo e que os bueiros que foram colocados na 

cidade foram mal feitos e que o cimento está desmanchando. O Vereador 

fala do muro da escola que não foi reconstruído e oferece risco aos 

estudantes e professores. O Vereador fala de galhos altos que caem com no 

parque Dona Jandira sob as residências. O Vereador Daniel disse que já 

procurou o secretário que tome providência. Denil fala que galhos e folhas 

de coqueiros são retirados, mas colocados sob a grama e não é recolhido. 

Denil cobra limpeza de matos na cidade. O Vereador cobra manutenção das 

estradas rurais e que falta cascalho nos morros e que o Sr. Waldecir tem 

cobrado cascalho na estrada que da acesso a sua propriedade e nada foi 

feito. Antônio Carvalho fala que nesta via, outro proprietário solicitou que 

fizessem três quebra molas no local isso foi feito e que isso impediu a 

estrada prejudicando os moradores e que agora com determinação eles 

tiveram que arrancar, mas fizeram de forma mal feita deixando a com 

entulho e buracos. Antônio diz que não abe se a Prefeitura recebeu algum 

dinheiro para fazer os antigos três quebra molas. O Vereador fala da 

maldade da Administração do Prefeito, pois invés de arrancar o quebra 

mola onde existia a pizzaria do Sr. Dito e que isso e que não havia 

necessidade e agora a situação no local é triste. O Vereador Denil fala que 

tem servidores na Prefeitura que não bate ponto e que não vê eles 

trabalhando e são os primeiros a receber. O Vereador Luciano faz uso da 

palavra e diz que complementará algumas falas e cita vídeo do Prefeito e 

fala da reserva de R$ 1 milhão de reais e que este governo sempre defendeu 

festa do peão de graça e que este ano eles justificaram que só farão a festa 

graças a está economia e questiona se tem ou não dinheiro público na festa. 

Luciano fala que a doação de terrenos poderia ser feito após a volta das 

sessões e que o convite chegou na sexta feira e que esmo se o servidor 

conseguisse mandar, talvez não conseguiria comunicar com alguém e que 

no mínimo faltou bom senso, porém não da para cobrar bom senso se uma 
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Administração que bateu tanto na Administração passada por causa das 

doações e que agora repete as mesmas coisas, pois não regularizou o que 

tem e doou sem estrutura e pergunta cadê a mudança. O Vereador fala 

sobre a iluminação pública e que está na hora de se mobilizar para acionar 

a justiça através de uma coleta de assinaturas. Luciano fala que tem medo 

de pedir poda de árvore depois do resultado drástico e triste. Luciano fala 

que o acidente do muro da Escola aconteceu no dia 24 de dezembro e que a 

Administração teve tempo de sobra para uma contratação de emergência e 

que agora farão correndo, pois as aulas começam em uma semana. Luciano 

fala que pelo terceiro ano consecutivo se tem problema com fornecimento 

de combustível e que o primeiro ano alegaram culpa da Administração 

passada e no segundo no orçamento da Administração passada e agora 

questiona de quem é a culpa. O Vereador fala que o processo de licitação 

foi feito e que todo mundo sabe porque não houve o cumprimento e que de 

forma ilícita tentou se manipular a situação e o certame foi anulado e um 

processo de dispensa foi feito e não concluído na sexta feira e no final de 

semana os carros não tinham combustível para rodar. O Vereador ainda 

fala que  no processo de dispensa um posto de machado foi o vencedor e 

que está em seu direito legal, mas que infelizmente por burocracia e 

atitudes erradas o dinheiro do município beneficiará o Município de 

Machado, mais uma vez, sendo que existem dois postos de gasolina na 

cidade. O Vereador agradece a todos pelo apoio ao seu projeto. Luciano 

fala sobre o veículo que a Câmara comprou no final de ano e que teve 

algumas objeções e que pode falar que quem assina a compra é a 

Presidente, pautada nas decisões do setor jurídico e que a população que 

talvez não entenda a compra desse veículo e que a presidente não deu 

publicidade antes da compra para que não houvesse a interferência, porém 

a parabeniza, pois ficou comprovada a eficiência do Poder Legislativo 

assim como a independência. O Vereador Luciano fala que todos os 

Vereadores tiveram respaldo da presidência para desempenhar suas 

funções, subsídios, salários, transmissão, manutenção predial, escola do 

legislativo e Parlamento Jovem e que isso tudo foi cumprido e ainda 

conseguiu comprar o veículo, um patrimônio público que fica aqui para 

outras pessoas usarem e que isso demonstra o crescimento do Legislativo e 

que se outro “Poder” não fez não é culpa da Câmara. O Vereador Josuel faz 

uso da tribuna e fala sobre o muro da escola e que é assustador esse muro 

cair duas vezes, não no mesmo ponto e triste saber que uma construtora 

constrói o muro sem se importar com a responsabilidade e que caiu devido 

às fortes chuvas e deixa sua cobrança ao Poder executivo, pois ficar um 

Mês caído poderia se adiantar. Josuel fala sobre as podas das àrvores que o 
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ex Prefeito também fez uma poda naquele nível e que houve muita crítica e 

que o resultado depois da poda as árvores ficaram melhores. Sobre a poda 

feita na escola, o Vereador fala que oferecia risco já e que houve denúncias 

sobre as podas e que isso foi surpreendente. O Vereador cobra agilidade 

para retirar os galhos das árvores podadas, pois os galhos estão no local a 

há mais de 20 dias.  O Vereador fala que a entrega de terrenos aconteceu 

dentro da Lei e que a Câmara foi oficiada, porém os Vereadores não 

receberam o referido ofício. O Vereador fala da economia de R$ 1 milhão e 

que isso foi no ano de 2017 e de lá para cá houve com a economia foi 

retrocesso, pois muitos repasses deixaram de serem repassados ao 

Município e que essa economia serviu para ajudar o município neste 

momento. Sobre a iluminação do Bairro será uma novidade por se tratar de 

lâmpadas de led e mais fortes e que se estenda por demais bairros e que em 

breve serão instaladas. Josuel parabeniza a população pelo acesso ao portal 

de transparência e cita os dados que aumentaram em 2018. Josuel 

parabeniza o Prefeito por não aderir ao governo do Estado  em começar as 

aulas em Março e sim na próxima semana. O Vereador fala sobre a 

patrulha rural que chegou a cidade nesta semana, visto que a outra não 

funcionava mais e que será útil ao município. O Vereador solicita de 

desafetação de algum ônibus para prestar serviços para o Cras entre outros 

setores visto que a Prefeitura recebeu dois novos ônibus. O Vereador cita o 

setor de esportes que também precisa para que possam participar de 

competições nas cidades vizinhas. O Vereador Daniel faz uso da tribuna e 

fala que esse ano de 2019 será em prol da população do município e presta 

condolências a família da Neta. Daniel fala que finalmente iniciou a obra 

de iluminação do Jardim Laura e que as lâmpadas já começam a serem 

instaladas. O Vereador agradece o trabalho da Polícia Militar e que agora 

com a aquisição da patrulha rural eles terão mais recursos para trabalhar. O 

Vereador fala que estão jogando lixo no antigo lixão e que nas caçambas da 

cidade lixam que podem ser reciclados estão sendo jogados lá e que a 

Prefeitura lhe informou que uma máquina está sendo licitada para fazer o 

devido aterro. Daniel também parabeniza o Prefeito pela volta às aulas no 

dia 11 de fevereiro e que muitos municípios não conseguiram. A Vereadora 

Aline presta condolências a família da Sra. Neta. Aline fala sobre 

solicitações de esclarecimentos a Projetos e o que estiver no alcance dela e 

que o termo líder de governo não se aplica a ela mais e que a nomeação era 

referente a 2018 e o mesmo não existe e que fará o necessário para trazer o 

que for possível para ela. A Vereadora deixa um grande agradecimento a 

Giovanni Braganolo a e que ela foi à troca de comando da Polícia Militar 

em Poços de Caldas e que essa participação foi de muita importância, pois 



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 

graças a este intermédio desse grande amigo, um dos ex-donos da Santa 

Amália que intermediou conversa com o Coronel Bocher e que na 

oportunidade levamos o pedido da real situação e da necessidade de uma 

patrulha rural no município e ele prontamente atendeu de forma temporária 

uma caminhonete para atender essa demanda e ainda se prontificou para 

trazer uma definitiva para a cidade. Aline fala que não teve conhecimento 

antes da doação dos terrenos e que chegou a Câmara Municipal recebeu 

como explicado pela Presidente e que não foi escondido, pois foi publicado 

os contemplados. Aline fala que essa participação em nada mudaria a 

relação dos contemplados, pois antes um estudo é feito. Aline parabeniza a 

Secretária de educação e fala que dois ônibus chegaram para a 

Administração e que dará suporte e desafogar a demanda. Aline fala sobre 

a volta as aulas na próxima segunda e que houve muita discussão, pois 

alguns municípios pensaram em até diminuir os dias letivos e agora 

Carvalhópolis manterá os dias letivos em 200 dias.  A Vereadora fala sobre 

as indagações sobre o processo licitatório do combustível e que o processo 

foi sim anulado, seguindo parecer do procurador que também autorizou 

uma dispensa de emergência e que o posto da Coopama foi o vencedor e 

que um novo edital para essa licitação já foi publicado e que uma terceira 

empresa participando baliza muito os preços e dá mais credibilidade ao 

processo. Aline explica que teve economia sim em 2017 e o que manteve 

em 2018 a garantia de serviços. O Vereador Antônio Carvalho faz uso da 

tribuna e fala sobre a iluminação pública que é uma vergonha população 

pagar por algo que não tem e cita o bairro do Dourado que tem luz 

iluminando até o pasto e que é descaso da Administração. O Vereador fala 

do muro da Escola e que o mesmo tem mais de 10 anos e que já cobrou o 

manilhamento de esgoto do local e que desde o dia 24 de dezembro e nada 

foi feito e até uma cadeira que estava enterrada no local permaneceu assim. 

O Vereador fala que o muro é antigo e que foi falta de descuido quando o 

encanamento de esgoto e que solicitou isso da atual Administração. 

Antônio Carvalho fará de muro e rua que voltou a cair no  Bairro Jardim 

Bela Vista e que não fizeram bem feitas e que Carvalhópolis não tem um 

Administrador e sim um abusador de poder. O Vereador ainda fala que o 

Prefeito é autoritário e malandro e que joga dinheiro fora com obras mal 

feitas. O Vereador fala que o Secretário Cristóvão postou nas redes sociais 

falando que a Administração teve grande avanço e que gostaria de sentar 

com ele para ele mostrasse esse avanço, pois o avanço que teve foi zona 

rural abandonada, saúde um descaso e cidade um lixo. O Vereador fala que 

tem pessoas que não conseguem transportar silo para sua propriedade 

devido às condições das estradas. O Vereador fala que só se o avanço bom 
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foi para o Secretário que teve avanço no salário e recebe todo final de mês 

e que o avanço foi de salários gordos para certos servidores. Sobre o 

combustível, Antônio fala que teve fraude grande na licitação e que esse 

servidor Carlos fica dando palpite no setor e que invés de dar prioridade ao 

povo da cidade da prioridade para posto de Machado, local onde trabalha a 

Vereadora Aline e o Vice Prefeito e que sente desconfiança neste processo 

e que tem essa suspeita grande. O Vereador diz que aconteça o que 

acontecer entrará na justiça. A Presidente faz uso da palavra e diz que não 

usará a tribuna, porém agradece as palavras do Vereador Luciano  e 

comenta ainda que embora as críticas sobre o carro, a instituição cresceu e 

que uma economia foi feita para essa aquisição e cita que na semana 

passada mesmo os dois carros foram usados em locais diferentes no mesmo 

dia. A Vereadora fala da valorização do Poder Legislativo. Adriane 

também agradece também o comandante da Policia Militar, Douglas de 

Souza Volpim que fez o empréstimo da patrulha. Não tendo mais nada a 

ser tratado a Presidente encerra a sessão, marcando próxima para o dia 11 

de fevereiro de 2019. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que 

por todos vai assinada para a configuração dos fatos. 

 

 

Carvalhópolis, 04 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Adriane Rodrigues de Carvalho                       Antônio Carvalho                   

Presidente                                              Vice-Presidente 
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Secretária 

 

 

 

 

Alexandre Rabelo de Carvalho            Andreia Aparecida de Morais  

                Vereador                                                       Vereadora 
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Josuel dos Santos Sales                            Daniel Lúcio Caproni                                      

Vereador                                                     Vereador 

 

 

 

 

     Denil dos Reis Codignole                    Luciano Teodoro de Souza 

Vereador                                                        Vereador 

 

 




