
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia oito do mês de maio do ano de dois mil e 

dezessete, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Daniel Alves 

Miranda, Presidente, Welbemar Alves Xavier, Vice-Presidente, Marcos Túlio 

da Silva, Secretário, Amadeu Cardoso dos Santos, Carla Resende Fernandes, 

Clodoaldo José Borges, Elmar Fernandes de Resende, José Joaquim Pinto 

(Barroso) e Lusmar Antônio Pereira. PEQUENO EXPEDIENTE. Havendo 

número regimental, o Presidente, em nome de Deus e do Povo de 

Indianópolis, declara abertos os trabalhos, oportunidade em que solicita ao 

Secretário que proceda à leitura da Ordem do Dia; da ata da reunião anterior, 

que, discutida e votada, é aprovada, com a seguinte alteração proposta pelo 

vereador Welbemar: “O vereador Welbemar informa que fez várias 

denúncias, com aproximadamente seiscentos e dezessete páginas, não só do 

transporte escolar”. Em seguida, são lidas as correspondências recebidas. 

Neste momento, são apresentadas as Indicações n.º 27, de 2017, de autoria do 

vereador Lusmar, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal a concessão 

de ajuda financeira à Associação dos Cavaleiros da Virgem Maria de 
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Indianópolis, entidade civil sem fins lucrativos, com sede neste Município, 

para cobrir parte das despesas com a realização da cavalhada, no final do mês 

de meio deste ano, tradicional evento das festividades de comemoração do 

aniversário do Município. Colocada em discussão e votação, é aprovada por 

unanimidade; n.º 28, de 2017, também de autoria do vereador Lusmar, por 

intermédio da qual solicita ao Prefeito Municipal a pavimentação da Rua 

Arlindo Emídio Pereira (prolongamento da Rua Geovane Lemes de Souza), 

no Loteamento Morada Nova, após a construção da rede de captação de 

esgoto sanitário e da rede de drenagem pluvial. Levada à discussão, o 

vereador Clodoaldo afirma que é uma boa indicação e lembra que o vereador 

Barroso impetrou ação no Ministério Público para a regularização do 

loteamento que foi feito ilegalmente. Informa que o Município recebeu de 

caução doze terrenos e que há um Termo de Ajuste de Conduta –TAC. 

Sugere que os terrenos sejam vendidos e os recursos aplicados nas obras de 

infraestrutura do local. O Presidente relata que participou da reunião onde foi 

firmado o TAC e que o Promotor falou que o Município não pode arcar com 

os prejuízos de loteamento ilegal e reafirma que os terrenos recebidos devem 

ser vendidos e os recursos aplicados nas obras de infraestrutura. O vereador 

Lusmar tece comentários sobre o assunto, alega que irá encaminhar ofício ao 

Ministério Público informando a situação difícil em que se encontram os 
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moradores e fala que é obrigação do Poder Público oferecer infraestrutura 

necessária ao cidadão. O vereador Barroso explica que fez a primeira 

representação no Ministério Público no ano de dois mil e quatro, a primeira 

audiência foi no ano de dois mil e cinco e no de dois mil e sete fez outro 

pedido. Relata que o Ministério Público tomou providências na época 

liberando energia elétrica e água aos moradores do local. Ressalta que há 

muitos problemas ainda para serem resolvidos e que a falta de fiscal na 

Prefeitura dificulta a resolução destes. O vereador Clodoaldo enfatiza que os 

terrenos que foram dados em caução não podem ser doados sem autorização 

desta Casa e diz que alguns já possuem construção. O vereador Lusmar 

convida os vereadores para assinarem o ofício que será enviado ao Ministério 

Público e salienta que o Prefeito tem que administrar com responsabilidade e 

que loteamento ilegal não pode ser feito. O vereador Barroso continua 

falando sobre os inquéritos civis e sugere que o Prefeito negocie com o dono 

do loteamento para sanar os problemas. Submetida a indicação à votação, é 

aprovada unanimemente; Indicação n.º 29, de 2017, de autoria do vereador 

Welbemar, pela qual solicita ao Prefeito Municipal construir, na Rua Arlindo 

Emídio Pereira (prolongamento da Rua Geovane Lemes de Souza), no 

Loteamento Morada Nova, a rede de captação de esgoto sanitário e a rede de 

drenagem pluvial, em cumprimento ao acordo firmado nos autos da ação civil 
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pública n.º 0064840-15.2008.8.13.0450, em trâmite na vara cível da Comarca 

de Nova Ponte. Colocada em discussão, o vereador Welbemar esclarece que 

acompanha o pessoal que reside nesta área há algum tempo e que o assunto é 

o mesmo discutido anteriormente. Levada à votação, recebe aprovação 

unânime; Indicação nº 30, de 2017, de autoria do vereador Barroso, por 

intermédio da qual solicita ao Prefeito Municipal a execução do serviço de 

limpeza e reforma das bocas de lobo, localizadas na área urbana do 

Município e na Estrada Euclides José Borges. Submetida à discussão, o 

vereador Barroso relata que percorreu as ruas da cidade e verificou que a 

maioria das bocas de lobo estão entupidas, umas pela ação do tempo e outras 

pela ação do homem. Cita que no ano de dois mil e quatro foram liberados 

recursos pelo Programa e Saneamento Ambiental, Organização e 

Modernização dos Municípios do Estado de Minas Gerais –SOMMA e Banco 

de Desenvolvimento de Minas Gerais -BDMG para a construção dos 

emissários. Ressalta que a obstrução das bocas de lobo causa muitos danos, 

como retirada da pavimentação das vias, erosões e destruição de meios-fios. 

Colocada em votação, é aprovada por unanimidade; Indicação n.º 31, de 

2017, também de autoria do vereador Barroso, por meio da qual solicita ao 

Prefeito Municipal a construção de quebra-molas (ondulações transversais) na 

Rua Hilário Ferreira de Souza, nas proximidades da residência de n.º 30. A 
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construção desses redutores de velocidade devem atender às especificações 

técnicas fixadas pela Resolução nº 39, de 21 de maio de 1998, do Conselho 

Nacional de Trânsito –CONTRAN. Indica, ainda, a sinalização dos quebra-

molas, com a colocação de placas de limitação de velocidade e de advertência 

da existência de lombada, e sinalização horizontal, consoante o estipulado no 

art. 9º, da aludida resolução. Levada à discussão, o vereador Clodoaldo 

afirma que iria apresentar o mesmo pedido. Cita que na Audiência Pública 

sobre segurança o assunto foi discutido e que o redutor de velocidade na 

mencionada via é necessário, por ser um local perigoso e haja vista a grande 

quantidade de crianças pequenas que estudam no Centro Municipal de 

Educação Infantil –CEMEI. O vereador Barroso esclarece que está atendendo 

pedido dos moradores e cita que foi construído um quebra-molas na calçada 

do Estádio Sérgio Pacheco. Submetida à votação, recebe aprovação unânime; 

e Indicação n.º 32, de 2017, de autoria do vereador Marcos Túlio, por 

intermédio da qual solicita ao Prefeito Municipal interditar o trânsito de 

veículos nas duas mãos da Rua Saint Clair de Melo, entre as Ruas Batista 

Naves e Uberlândia, nos dias de sábado e domingo, das 18 horas às 22 horas, 

para oferecer maior segurança às pessoas que participam dos cultos e de 

outras atividades na Igreja Assembleia de Deus. Levada à discussão e 

votação, é aprovada unanimemente. De autoria do vereador Clodoaldo, é 
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apresentada a Moção n.º 2, de 2017, pela qual consigna votos de aplausos ao 

Padre Francisco de Assis Felipe Santiago, ao senhor José Francisco Neto e 

demais responsáveis pela construção do salão anexo à Igreja Santa Rita, no 

centro desta cidade. Submetida à discussão, o vereador Lusmar afirma que 

este salão será a obra do ano, que o prédio ficou muito bom e parabeniza 

todos os que participaram da construção. O Presidente diz que é uma 

construção de grande porte, realizada em um curto espaço de tempo e que 

sem dúvida ficará para a história da cidade. Fala que o senhor José Francisco 

assumiu a frente do grupo de pessoas que participaram efetivamente das 

obras e que toda a população contribuiu para a conclusão do salão. Colocada 

em votação, recebe aprovação unânime. De autoria do Prefeito Municipal, é 

apresentado o Projeto de Lei n.º 12, de 2017, que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências 

(LDO). O Presidente comunica que o projeto permanecerá na Mesa Diretora 

durante dez dias para apresentação de emendas e depois será distribuído à 

Comissão de Finanças e Controle para parecer. Continuando, o Presidente 

tece comentários sobre a receita do Município. Fala que para este ano está 

prevista a receita de quarenta milhões e para o ano de dois mil e dezoito 

quarenta e três milhões, ou seja, muito dinheiro. O vereador Lusmar informa 

que apresentará emenda ao projeto para a construção do portal na entrada da 
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cidade, assunto discutido na Audiência Pública, pois bandidos têm que se 

enfrentar com inteligência, não com violência. O vereador Clodoaldo indaga 

o vereador Lusmar qual a linha que este quer seguir, pois pediu no início da 

reunião ajuda para custear carro de som para a cavalhada e agora diz que irá 

apresentar emenda à LDO para o portal. O vereador Lusmar salienta que esta 

Casa liberou recursos para a Associação de Folias de Reis e salienta que o 

Prefeito é que decide se pode ajudar na cavalhada, que é tradição. O vereador 

Clodoaldo pergunta ao vereador Lusmar se é melhor o Prefeito fazer o acerto 

de seiscentos reais de um contrato ou pagar outra coisa. O vereador Lusmar 

alega que o gestor municipal tem que ter um olhar de trezentos e sessenta 

graus, ou seja, olhar por todo o Município e decidir dentro das possibilidades 

financeiras o que fazer. Ressalta a importância da construção do portal e 

sugere que todos analisem a LDO conjuntamente para apresentação de 

emendas. GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente solicita ao Líder do 

Prefeito, vereador Elmar, que agende junto ao Chefe do Poder Executivo data 

para realização de Audiência Pública para demonstração e avaliação do 

cumprimento das metas fiscais do último quadrimestre do corrente ano. 

Fazendo uso da palavra, a vereadora Carla relata que foi procurada por uma 

mãe de aluno que utiliza o transporte escolar. Cita que a mãe está preocupada 

com a superlotação de veículos que transportam alunos da rede municipal de 
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ensino e a falta de cinto de segurança. Relata que o veículo trafega na rodovia 

e nas estradas rurais. Informa que apresentará indicação com relação a este 

assunto. Continuando, comunica que foi liberada, por meio do Deputado 

Federal Tenente Lúcio, ambulância para o Município e que o Prefeito tem 

que estar presente, pessoalmente, na próxima sexta-feira, na cidade de Belo 

Horizonte, para receber o veículo e que, na próxima segunda-feira, o 

Deputado Federal Tenente Lúcio estará aqui para a entrega da ambulância. 

Salienta que é uma boa notícia, pois a saúde está precisando muito e solicita 

ao Líder do Prefeito, vereador Elmar, que faça esta comunicação ao Prefeito 

Municipal. De posse da palavra, o vereador Elmar afirma que é uma boa 

notícia e diz que o Prefeito já deve estar sabendo. Com a palavra, o vereador 

Clodoaldo ressalta que o Regimento Interno desta Casa possui muitas falhas. 

Alega que o projeto que dispõe sobre a LDO deveria ser distribuídoà 

Comissão de Serviços Públicos, para parecer, e não somente à Comissão de 

Finanças e Controle. Esclarece que é competência sim da Comissão de 

Serviços Públicos analisar a LDO. Tece comentários sobre o arquivamento de 

projeto quando este recebe dois pareceres contrários e afirma que o 

Regimento Interno tem que ser revisto. O Presidente informa já conversou 

com o Assessor Jurídico, desta Casa, senhor Selmo Alves de Souza, sobre a 

revisão do Regimento Interno. O Assessor Jurídico, presente na reunião, fala 
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que irá analisar os questionamentos feitos pelo vereador Clodoaldo. Fazendo 

uso da palavra, o vereador Barroso, Presidente da Comissão de Finanças e 

Controle, informa que solicitou ao Presidente que os vereadores e os 

representantes do Poder Executivo trabalhem em conjunto para análise do 

projeto da LDO para estabelecimento de metas e prioridades, pois há muitas 

coisas no Município para serem resolvidas como esgoto e casas populares. 

Tece comentários sobre os recursos do Projeto SOMMA para a construção da 

rede pluvial e relata que conversou com o responsável da Prefeitura pelo 

desentupimento da rede de esgoto, senhor Carlos (Estanho). De posse da 

palavra, o vereador Lusmar relata que os pacientes das Comunidades de 

Angico e Campo Alegre estão muito satisfeitos com o atendimento do 

médico, Doutor Sebastião, entretanto com a implantação do Programa Mais 

Médicos, o contrato desse profissional será rescindido. Solicita ao Líder do 

Prefeito, vereador Elmar, que interceda junto ao Chefe do Poder Executivo 

para que o Doutor Sebastião continue a prestar serviços nas Comunidades de 

Angico e Campo Alegre. Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo 

fala sobre Plano Diretor. Afirma que o Município não possui este instrumento 

de planejamento e que muitos recursos são desperdiçados, como na reforma 

no Estádio Sérgio Pacheco. Salienta que independente do gestor as obras no 

Município tem que ter planejamento e seguimento. Solicita ao Líder do 
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Prefeito, vereador Elmar, que agende reunião com o Prefeito para tratar 

destas questões. O assessor jurídico esclarece que a função do Plano Diretor é 

ordenar o crescimento da cidade, envolvendo todos os setores. Com a palavra, 

o vereador Welbemar relata que participou de reunião com o Comandante da 

Polícia Militar e este pediu para agradecer esta Casa pelo apoio quanto à 

questão da segurança pública. Comunica que três policiais efetivos foram 

liberados, mas um teve que ser deslocado para a Cidade de Araguari. O 

Presidente diz que esta é uma boa notícia e informa que outro policial será 

remanejado para suprir a falta do que foi para a Cidade de Araguari. Fala que 

concorda com o vereador Clodoaldo quando este disse que tem que haver 

planejamento e seguimento nas obras do Município, para não haver 

desperdício de recursos, pois quando isto ocorre quem perde é a população. 

Ressalta que cada governante tem sua forma de administrar. Informa que o 

projeto de reforma do Estádio Sérgio Pacheco foi elaborado pela Associação 

da Microrregião dos Municípios do Vale do Paranaíba – AMVAP e que as 

vaidades de cada Prefeito têm que acabar. Parabeniza o trabalho da coleta 

seletiva coordenado pela Secretária de Meio Ambiente, senhora Adairlei, mas 

afirma que as caçambas para depósito de entulhos estão fazendo falta e os 

lixos estão sendo depositados nas calçadas, deixando a cidade suja. Cita que a 

pá carregadeira e o caminhão não dão conta da demanda dos entulhos. 
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Ressalta que o que dá certo numa administração tem que continuar e que os 

vereadores e Prefeito estão exercendo os cargos, que as funções são 

passageiras. Retornando ao uso da palavra, o vereador Lusmar relata que na 

zona rural está uma bagunça a questão do lixo, devido à retirada das 

caçambas. O Presidente afirma que, devido à limpeza dos quintais, não houve 

casos de dengue na cidade. Reafirma que o que deu certo tem que continuar. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Amadeu tece comentários sobre as 

caçambas, relata que um proprietário de chácara solicitou o caminhão para 

recolhimento de lixo e que o senhor Marivaldo falou que cada um tem que se 

responsabilizar pela destinação final de seu lixo. Diz, ainda, que solicitou o 

caminhão três vezes para recolhimento de entulhos que estavam na calçada e 

o veículo não apareceu. O Presidente reafirma que a pá carregadeira e o 

caminhão não dão conta de atender à grande demanda de serviços de 

recolhimento de entulhos. Ressalta que as caçambas já estavam implantadas e 

funcionando bem. Novamente com a palavra, o vereador Barroso sugere que 

o Presidente, sendo a segunda autoridade do Município, faça uso de seu poder 

e resolva este assunto, pois ninguém aqui está contra a contratação de 

empresa responsável pelas caçambas, diz que não é uma crítica, mas uma 

sugestão. O Presidente agradece as palavras do vereador Barroso e afirma que 

está tentando trabalhar com tranquilidade. Explica que já conversou com o 
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Prefeito e este alegou que estava aguardando o processo licitatório para 

contratação das caçambas, entretanto já tem seis meses de governo. Fala 

sobre os requerimentos que não foram respondidos e diz que está dando 

tempo ao tempo, mas que irá se posicionar. Com a palavra novamente, o 

vereador Clodoaldo diz que a questão das caçambas deve ser implicância 

política e questiona sobre o leilão da Usina Hidrelétrica de Miranda, pois fala 

que o Prefeito está preocupado se os royalties vão diminuir ao não. O senhor 

Selmo, atendendo pedido de informação do vereador Clodoaldo, explica que 

a outorga do direito de uso de recursos hídricos para geração de energia 

elétrica compete à União e o Município não participa desse processo. 

Retomando a palavra, o vereador Elmar esclarece que há no projeto de 

reforma do estádio a construção de um campo soçaite e que está sendo feito 

teste com “bags” para recolhimento de lixo na zona rural, ao invés de 

caçambas nas quais os resíduos eram misturados. O Presidente relata que na 

Cidade de Uberlândia os usuários pagam pelo uso da caçamba e que aqui o 

serviço tem que ser aperfeiçoado, mas não pode retroceder. Diz que concorda 

com a coleta seletiva, entretanto quando a pá carregadeira e o caminhão 

recolhem os entulhos depositados nas calçadas estas podem ser danificadas, 

assim como os meios-fios. Cumprida a finalidade da reunião e não havendo 

mais nada a se tratar, o Presidente agradece a presença de todos, convoca os 
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colegas para a décima quarta reunião do primeiro período da sessão 

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia quinze do 

mês de maio, no horário regimental, determina a lavratura desta ata e encerra 

os trabalhos. Sala das Reuniões, 8 de maio de 2017. 
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