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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 28 de março de 2016. Não esteve presente na sessão
mais justificou sua falta o Vereador Pedro Gonçalves Filho. O Presidente
declara aberta a sessão. O Secretário da mesa faz leitura da ata da sessão
anterior  que é aprovada por unanimidade.  Em seguida o Secretário faz
leitura  de  Indicação  14/2016  que  indica  necessidade  de  instalação  de
barragem de  proteção  na  estrada  rural  de  acesso  aos  bairros  Pantano,
Lambari  e  Moquem.  O Vereador  Paulo  Eduardo  faz  uso  da  palavra  e
parabeniza  os  organizadores  do  Teatro  da  Semana  Santa,  sendo  o
Emerson,  todos  integrantes  e  o  CRAS.  O  Vereador  fala  do  evento  de
pescaria no lago e explica como aconteceu e que tinha muita gente apesar
de poucos peixes pescados devido ao fato mesmo da grande quantidade de
pessoas.  O Vereador falou da arrecadação de alimentos.  Paulo Eduardo
falou  que  alem disso,  conseguiram algumas  doações  para  reformas  de
cadeiras de roda,  valores no total de R$700,00 e que foi uma brincadeira
feita com o pessoal da pescaria e que no fim rendeu em doações para o
Asilo. A Vereadora Adriane faz uso da palavra e parabeniza toda a equipe
do Teatro e que foi muito bonito e emocionante e comenta que a chuva
atrapalhou um pouco, mas não deixou de ser um evento bom. A Vereadora
fala do Baile no clube em benefício da festa de São Sebastião e que o
Clube está em uma situação crítica, banheiros sem luz, o rancho caindo,
cozinha do bar sem condições e que é preciso melhorar, reformar o local,
pois na sauna tem cobra, quem usa a piscina é boi. A Vereadora cita a
praça  e  diz  que depois  que tiraram a Cidinha  do bar  do local  a  praça
morreu,  virou  ponto  de  drogas.  O  Vereador  Paulo  Eduardo  fala  que
realmente  a  situação  do  clube  é  vergonhosa  e  que  foi  lá  junto  a  três
pessoas para usar a sauna e o responsável falou que lá tudo estava jogado
fora e ainda citou que o povo que precisa cobrar não faz nada, se referindo
a função de Vereador de Paulo Eduardo. A vereadora Adriane fala que não
podem fazer a função do Executivo, mas cobra através de requerimentos e
indicações.  A vereadora  fala  que  toda  estrutura  está  caindo,  e  que  as
pessoas reclamaram muito com ela no sábado no Baile sobre o estado do
local. Adriane fala que o evento foi bom e era uma banda muito boa e
parabeniza os festeiros. Adriane fala que o próximo evento dos festeiros é
um jantar dançante. A vereadora fala do evento da pescaria e que foi bom
e que apesar da chuva, mas que o evento possa se repetir mais vezes e que
possa  dar  oportunidade  para  que  as  pessoas  possam  colocar  sua
barraquinha de pipoca, crepe, algodão doce. O Vereador Alfrânio fala dos
eventos do fim de semana e que este ano o teatro foi mais bonito do que
do  ano anterior e parabeniza o CRAS, ao Emerson, de toda a equipe. A
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vereadora  Sirley  parabeniza  ao  Emerson  e  toda  equipe  e  que  foi
emocionante ver tudo cenário, toda peça teatral. O Vreador Alfrãnio fala
do evento dia da pesca e da arrecadação de alimentos para o Asilo e que
foram  arrecadados  236  kilos  de  alimentos  e  que  R$  200  reais  foram
arrecadados para as cadeiras, pessoas se ofereceram para arrumá-las, além
de outras coisas.  O Vereador  agradece a Sra.  Carla  que levou ovos de
páscoa para os internos para os funcionários, a Sra. Dalgiza que ofereceu
um lanche aos internos. E que foi um dia especial para os moradores da
Sociedade. O Alfrânio fala que o Sr. José Tiofinho será interno da entidade
a  partir  de  terça-feira.  O  Vereador  fala  que  servidores  da  Prefeitura
começaram a  subir  a  coluna  do  posto  artesiano  para  ter  uma  pressão
melhor para que a água sirva também para lavanderia. O Vereador fala da
doação do Sr. Rodrigo para construção dos banheiros e que os servidores
da  Prefeitura  também  serão  cedidos  para  essa  tarefa.  O  Vereador
Alexandre faz uso da palavra e fala dos eventos do final de semana e que a
cidade esta sedenta desse tipo de atividade e que nem a chuva impediu o
publico de participar do teatro da sexta-feira. O vereador fala do dia da
pesca e que 18 mil  alevinos foram soltos no lago e que em um ano o
evento realizado foi muito bacana sem contar o gesto de solidariedade na
arrecadação de alimentos. O Vereador Denil fala sobre sorteio de brindes
oferecidos de várias lojas da cidade. O vereador Alfrânio agrade ao Sr.
Bel,  Neguinha, Vanessa, Isabel e Balbino que trabalharam neste dia no
evento. O Vereador presta condolências a família do Diogo pela morte do
Sr. Lazaro. O Vereador Alexandre também presta condolências. Alexandre
fala que realmente a praça ficou deserta depois que a Cidinha saiu e que
não foi por política, mas sim por falta de licitação e que até o momento
não sabe porque não ocorreu mais licitações. O Vereador Alexandre fala
da questão de uso de drogas e cita casos entre alunos do EJA. O Vereador
fala de cidades vizinhas como Machado na questão da violência e que as
pessoas estão com medo de sair  de casa.  Alexandre fala que é  preciso
reativar  as  atividades  da  praça  e  que  conversará  com  o  Prefeito.  A
Vereadora Adriane diz que o próprio prefeito falou para a Cidinha que
estava sendo pressionado a tirar ela do local, mas que o Prefeito tinha que
ter tido voz ativa. Adriane fala que o Prefeito ainda falou nome de três
pessoas que pediram para tirá-la de lá. O Vereador Alfrânio pede para usar
a palavra e diz que ficou ruim para ele e que, pois ele foi responsabilizado
como m dos que pediram para que a Cidinha saísse do local. O Vereador
Cristóvão faz uso da palavra  e fala que não foi nos três eventos do fim de
semana,  pois  não pode ter  comparecido,  mas sabe por exemplo,  que o
teatro foi um sucesso e parabeniza o Emerson e equipe pelo trabalho. O
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Vereador fala do baile e que ficou sabendo que foi muito bom e parabeniza
os  organizadores.  Cristóvão fala  do  evento  de dia  de  pesca  e  fala  que
também foi um sucesso e como disse o Vereador Alexandre, as pessoas
estão  carentes  no  que  se  diz  a  eventos  na  cidade.  O vereador  fala  da
realidade atual e que as praças são sempre vazias, as pessoas mudaram os
hábitos.  O  Vereador  presta  condolência  a  família  do  Sr.  Lazaro.   O
Vereador Cristóvão fala do clube e que no episódio do boi fez comentários
e que foi rebatido como acidente, mas que agora uma cobra foi encontrada
e que é preciso dar atenção a o local. O Vereador fala dos requerimentos e
indicações que fazem a Prefeitura e as indicações não são respondidas.
Sobre os requerimentos, Cristóvão fala que as respostas chegam faltando
documentação e que vai continuar pedindo, mas o que faltas mandará para
o Ministério Público resolver. O Vereador fala do transporte dos alunos,
por  exemplo,  sem  solução  e  que  encaminhará  o  Ministério  Público
denuncia.  O Vereador  Antônio  Carvalho faz  uso  da  palavra  e  fala  das
indicações e requerimentos sem sucesso feito pelos vereadores e que fez
uma  indicação  sobre  a  cobertura  da  quadra  da  escola  e  houve  meias
respostas.  O  Vereador  diz  que  enviará  toda  a  documentação  para  o
Ministério  Público.  O  vereador  fala  do  espaço  que  da  Associação  do
congadeiros e que o local encontra se abandonado, cheio de matos e que
pequenas  empresas  poderiam  utilizar  o  espaço  de  melhor  forma.  O
vereador Antônio fala que se o Vereador Denil  ainda for  presidente  da
Associação que tome providencias  antes  que de problema.  O Vereador
Denil  responde  que  nem  ata  registrada  como  Presidente  foi  feita.  O
Vereador  fala  que na época não foi  no nome dele  não e  que foi  o Sr.
Cleuber  que  até  hoje  é  o  Presidente  da  Associação.  Antônio  fala  do
abandono do Clube e pede que providências sejam tomadas pelo Prefeito e
que os Vereadores são cobrados pela população. O Vereador fala de obras
paradas e que esta gestão não fará nada, pois tudo que fala é mentira e isso
desanima. O Vereador fala que o Prefeito precisa cuidar do Bairro, pois o
município não tem feito a sua parte de estrutura urbana. Antônio fala se os
Vereadores já viram no final da Rua Antônio Candido esgoto a céu aberto
nas proximidades da propriedade do Sr. Badu e que há muito tempo aquilo
está lá e nada de resolverem. A vereadora Adriane fala do Bairro Bela
Vista  e  que  no  final  do  bairro  o  mato  alto  tem  oferecido  risco  aos
moradores e que cobra apareceu na casa do Sr. Natel atrás do sofá que
estava em sua propriedade. A vereadora fala que tem muito terreno baldio
com mato alto e que uma Indicação foi feita já solicitando a limpeza dos
terrenos  que  além de  bichos  podem ser  focos  de  dengue.  O  vereador
Antônio fala que a Prefeitura havia falado que iria desapropriar o terreno
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do Sr. Geraldo Vioto, mas não passou de mentira. O Vereador termina sua
fala falando que o Pastor   havia solicitado fala na tribuna, mas chegou
atrasado  e  se  todos  concordam com a  fala  dele  agora.  Os  Vereadores
conversam e por  unanimidade decidem ceder  a  palavra  franca  naquele
momento. O Pastor faz uso da palavra franca e fala que teve um curso em
sua convenção e foi passado para ele qual a ligação das igrejas evangélicas
com o Poder legislativo sendo que são nessas igrejas onde se encontram as
pessoas mais carentes. O pastor fala sobre o trabalho dos vereadores e que
o Poder legislativo integrado a palavra de deus poderá sentir a necessidade
de fazer  o  melhor  para  a  população.  O Pastor  fala  que  cada  vereador
precisava ter uma base como, por exemplo, tal Vereador focará tal igreja e
explica  que  a  entidade  ajuda  os  fiéis.  O Pastor  fala  que  o  Legislativo
dentro  da  igreja  poderia  ser  um trabalho  em conjunto  em trazer  mais
pessoas para ouvir  o  que os vereadores falam e que antigamente tinha
briga,  mas que agora a coisa mudou, existe união, mesmo em partidos
diferentes. O Pastor faz citação bíblica “"Quando o governo é justo, o país
tem segurança; mas, quando o governo cobra impostos demais, a nação
acaba  na  desgraça." O  Pastor  fala  das  dificuldades  de  Igreja  em  se
estabelecer, e cita que um alvará é caro para a instituição. O Pastor fala
que tem informações existe  uma verba que vem para ajudar  as  igrejas
filantrópicas  e  pergunta  aos  vereadores  algo  sobre  o  assunto.  Os
vereadores disseram que não. O Vereador Cristóvão diz que a lei proíbe. O
Vereador Alexandre fala que o Brasil é um Estado Laico. O Pastor diz que
a Igreja pode fazer uma associação. O Vereador Paulo Eduardo fala que
sendo  assim,  se  a  igreja  tem  uma  associação  e  que  tem  todos  os
documentos em dia ela pode sim solicitar recursos governamentais para
suas ações sociais. O Pastor fala que ensinará os fiéis a votarem em quem
é bom, sua história, suas propostas para a sociedade e se o candidato é de
família e que está disposto a trabalhar em prol da cidade. O pastor diz que
sua ida a Câmara é fazer este elo e e diz que espera poder voltar mais
vezes falando a respeito disso e que os Vereadores também possam ir até a
Igreja.  O  Vereador  Cristóvão  passa  avisos  aos  Vereadores  sobre  as
biografias  para  colocar  no  site  da  Câmara.  Os  demais  vereadores
agradecem as palavras do Pastor. O Presidente encerra a sessão marcando
próxima para o dia 04 de abril de 2016.  Eu, Sandro Silva dos Santos lavro
a presente ata que por todos vai assinada para a configuração dos fatos.

Carvalhópolis, 28 de março de 2016.
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