
ATA DA OITAVA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

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

e dezesseis, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Antônio Roberto 

dos Reis da Silva, Presidente, Wesley José da Rocha Naves, Vice-Presidente, 

Clodoaldo José Borges, Secretário, Daniel Alves Miranda, Douglas Alexandre 

Bento Pereira, Elmar Fernandes de Resende, Rafael de Almeida Jacó e 

Wanilton José Borges. O vereador Sildo Antônio Pedróis deixa de comparecer. 

PEQUENO EXPEDIENTE. Havendo número regimental, o Presidente, em 

nome de Deus e do Povo de Indianópolis, declara abertos os trabalhos, 

oportunidade em que pede ao Secretário que proceda à leitura da Ordem do 

Dia; e da ata da reunião anterior, que, levada à discussão e votação, é aprovada 

sem restrições; e das correspondências recebidas. Neste momento, são 

apresentadas as seguintes proposições: Indicação n.º 5, de 2016, de autoria do 

vereador Wanilton, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal os seguintes 

serviços na Estrada Euclides José Borges, que liga a Cidade de Indianópolis à 

balsa que faz a travessia do Lago da Usina Hidrelétrica de Miranda: a) roçagem 

da vegetação das margens da rodovia; e b) limpar as sarjetas e as bocas de lobo, 
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para melhoria do escoamento das águas pluviais. Colocada em discussão e 

votação, é aprovada por unanimidade; e a Moção n.º 4, de 2016, também de 

autoria do vereador Wanilton, por meio da qual consigna votos de aplausos às 

mães de nossa comunidade, por ocasião da proximidade do dia a elas dedicado. 

Requer, que essa homenagem dos vereadores seja divulgada na página da 

Câmara na internet e no perfil desta Casa no facebook e ainda, que os aplausos 

sejam transmitidos à Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do 

Município –SIND SEP, senhora Mara Rúbia da Silva Miranda, extensivos a 

todas a servidoras municipais que sejam mães. Levada à discussão e votação, 

recebe aprovação unânime. De autoria do Prefeito Municipal, é apresentado o 

Projeto de Lei n.º 102, de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 

para o exercício de 2017, e dá outras providências. Em ato contínuo, o 

Presidente distribui o Projeto de Lei n.º 102, de 2016 para parecer, no prazo 

regimental, à Comissão de Finanças e Controle. O Presidente da referida 

Comissão, vereador Clodoaldo, designa o vereador Wesley relator da matéria. 

ORDEM DO DIA. Submetido o Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 99, de 

2016, de autoria do Prefeito Municipal, que inclui ação governamental nas leis 

orçamentárias vigentes, ao segundo turno de discussão e votação, é aprovado 

unanimemente. Imediatamente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

apresenta o parecer de redação final da proposição ora aprovada, que discutido 
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e votado, é aprovado por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo 

uso da palavra, o vereador Rafael solicita ao Líder do Prefeito nesta Casa, 

vereador Daniel, a volta do Consórcio Intermunicipal de Saúde – Associação 

dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba - CIS-AMVAP. Afirma 

que o valor do consórcio é pequeno e que o benefício para os pacientes do 

Município é grande, não pode ser cortado. O vereador Daniel, em resposta, diz 

que é a favor do consórcio, porque muitas vezes o Hospital das Clínicas não 

atende certas especialidades. Continuando com a palavra, o vereador Daniel 

cita que na última reunião os vereadores fizeram alguns questionamentos. 

Informa que a obra do prédio Programa Saúde da Família -PSF localizada na 

avenida está parada porque o Município não teve recursos para a contrapartida 

e os recursos federais foram devolvidos e que uma nova medição foi feita para 

serem liberados cem mil reais. Esclarece que a reforma da Unidade Mista de 

Saúde terá que ser feita através de emendas parlamentares, pois o prédio terá 

que ser ampliado. Fala que as prioridades do governo atual são o piso da quadra 

do ginásio e o parque de exposição. Coloca-se à disposição para esclarecimento 

de qualquer dúvida. O Presidente afirma que está preocupado com os repasses 

através das emendas dos deputados. Relata que o Deputado Estadual Arnaldo 

Silva liberou uma ambulância para o Município, entretanto devido à 

documentação que não está em dia pode perder o veículo. Fala que na próxima 
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quarta-feira o servidor da Prefeitura, senhor Marcus Vinícius, irá até o Instituto 

Nacional de Seguridade Social -INSS para resolver pendências e diz que havia 

uma multa da Câmara desde o mês de dezembro, por atraso no repasse de 

recursos a esta Casa. Explica que a multa já foi paga. Continuando, o Presidente 

enfatiza que o Município não pode perder esta ambulância, pois a saúde já está 

bastante precária. Cita que os telefones de contato na Prefeitura não atendem e 

que irá conversar com o Chefe de Gabinete, senhor José Ricardo. Reafirma que 

se a documentação não for colocada em dia o Município irá perder muitos 

recursos. Em aparte, o vereador Clodoaldo indaga se o Município não está com 

as certidões negativas de débitos em dia. Novamente com a palavra, o vereador 

Daniel diz que é estranho o INSS cobrar alguma coisa do Município, pois já 

desconta direto no repasse. O Presidente relata que o valor da multa desta Casa 

para com o INSS foi de um mil e duzentos reais e era desde o mês de dezembro. 

De posse da palavra, o vereador Clodoaldo ressalta que os repasses para esta 

Casa têm que ser pontuais para evitar multas e consequentemente mais gastos. 

O Presidente afirma que teve que pagar a multa e que neste ano não houve 

atraso nos repasses por parte da Prefeitura. Salienta que o Município não pode 

perder recursos por falta de documentação e que por causa da multa desta Casa 

querem jogar a culpa na Câmara. Com a palavra, o vereador Elmar solicita ao 

chefe de obras ou limpeza da Prefeitura que providencie a retirada de dois 
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veículos abandonados na rua Presidente Vargas ou notifique o proprietário. Em 

aparte, o vereador Daniel sugere uma conversa informal do Secretário com o 

proprietário dos veículos abandonados. Fazendo uso da palavra, o vereador 

Wanilton sugere que o proprietário dos veículos coloque-os no quintal e 

informa que a taxa para uso da quadra do múltiplo uso já está sendo recolhida 

no banco. O Presidente alega que traz segurança para todos resolver estas 

questões. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença 

de todos, convoca os colegas para a nona reunião do primeiro período da sessão 

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

horário regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala 

das Reuniões, 2 de maio de 2016. 
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