
ATA DA OITAVA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

 Às treze horas do dia dois do mês de outubro do ano de dois mil e 

dezessete, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores 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. O vereador Daniel Alves Miranda, Presidente, deixa de 

comparecer.PEQUENO EXPEDIENTE. Havendo número regimental, o 

Vice-Presidente, vereador Welbemar, assume a Presidência dos trabalhos e, 

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; e da ata da oitava reunião do segundo período da sessão legislativa 

ordinária e ata da quarta reunião do segundo período da sessão legislativa 

extraordinária, que, discutidas e votadas, separadamente, são aprovadas sem 

alteração. Logo em seguida, são lidas as correspondências recebidas. De 

autoria da vereadora Carla, é apresentada a Indicação n.º 50, de 2017, por 

meio da qual solicita ao Prefeito Municipal a realização, em caráter de 
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urgência, de obras de drenagem pluvial e construção de meio-fio na Rua 

Saturnino Ramos Santos, na parte localizada entre as Ruas Vereador Manoel 

Vigilato e Santana. Colocada em discussão, a vereadora Carla esclarece que o 

vereador Lusmar apresentou o mesmo pedido no mês de fevereiro e que ainda 

nada foi feito e que com a chegada das chuvas as enxurradas invadiram 

algumas residências. O vereador Lusmar afirma que é triste situações assim 

acontecerem, porque os prejudicados são pessoas de baixa renda. Ressalta 

que não é culpa do vereador, que o vereador indica e alerta o Prefeito sobre os 

problemas. O vereador Clodoaldo relata que a casa da mãe do senhor Carlos, 

que trabalha no caminhão do lixo, foi inundada e inclusive filmaram a 

inundação. Sugere o desentupimento das bocas de lobo. O vereador Amadeu 

alega que o problema da Rua Saturnino Ramos Santos é fácil de resolver. Diz 

que as bocas de lobo têm que ser desentupidas. Salienta que o vereador pede 

e quem executa é o Prefeito e que o vereador não tem o poder de resolver os 

problemas. Votada, é a Indicação n.º 50, de 2017, aprovada por unanimidade. 

De autoria do Prefeito Municipal, são apresentados os Projetos de Lei n.º 25, 

de 2017, que autoriza o Poder Executivo a contratar com a Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais -COPASA/MG reconhecimento de dívida e 

parcelamento; e n.º 26, de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no Orçamento vigente, e dá outras providências. O Presidente 
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esclarece que na mensagem do Projeto de Lei n.º 26, de 2017, o Prefeito 

solicita que a matéria tramite sob o regime de urgência. De autoria da Mesa 

Diretora, é apresentado requerimento solicitando anuência dos vereadores 

para que o Projeto de Lei nº 26, de 2017, tramite sob o regime de urgência 

especial. Levado o requerimento à discussão, o vereador Lusmar indaga qual 

o motivo do pedido de urgência. O Presidente esclarece que o projeto 

necessita de dois turnos para ser aprovado e que, para não convocar reunião 

extraordinária, necessário se faz a aprovação em primeiro turno da matéria 

nesta reunião.O vereador Clodoaldo diz que o Prefeito solicitou regime de 

urgência e não especificou qual urgência. Pergunta o que vai ser pago com a 

abertura do crédito. Afirma que o projeto está muito vago, que não vê motivo 

de urgência e que é contra o requerimento. O vereador Barroso salienta que as 

comissões não têm condições de exarar pareceres ao Projeto de Lei n.º 26, de 

2017. Submetido o requerimento de urgência ao Projeto de Lei nº 26, de 

2017, à votação, é reprovado por seis votos contrários a um voto favorável. 

Em sequência, o Presidente distribui para pareceres o Projeto de Lei n.º 25, de 

2017, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e o Projeto de Lei n.º 26, 

de 2017, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças e 

Controle. O Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

vereador Welbemar, designa para relatores os vereadores Elmar e Carla, 
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respectivamente, para os Projetos de Lei n.º 25, de 2017, e n.º 26, de 2017. O 

Presidente da Comissão de Finanças e Controle, vereador Barroso, avoca para 

si a relatoria do Projeto de Lei n.º 26, de 2017. GRANDE EXPEDIENTE. 

Neste momento, o Presidente convida a fazer uso da tribuna a Secretária 

Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, senhora Adairlei Aparecida da Silva Borges, inscrita 

previamente na Secretaria desta Casa. Fazendo uso da palavra, a senhora 

Adairlei cumprimenta a todos e inicia sua apresentação sobre a coleta 

seletiva, utilizando-se de data show. Entrega ao Presidente livro contendo o 

Programa Municipal de Educação Ambiental e Mobilização para Implantação 

da Coleta Seletiva com Inclusão Social no Município de Indianópolis-MG. 

Relata que no último mês de agosto foram recolhidas aproximadamente doze 

toneladas de recicláveis e que o valor arrecadado é repassado diretamente às 

catadoras. Cita que realizará audiências públicas para aprimorar a coleta 

seletiva e que uma empresa vai se instalar no Município para fragmentação de 

plástico duro, como para-choques, alugando o barracão do Sindicato Rural de 

Indianópolis. Explica que a empresa de início gerará onze empregos diretos e 

que o resíduo sólido de outros Municípios será fragmentado aqui. Fazendo 

uso da palavra, o vereador Barroso indaga sobre a instalação dessa empresa. 

Afirma que sua preocupação é que aqui vire um grande depósito de lixo ao 
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receber material de outras cidades. Alega que o Município não gera este tipo 

de lixo. De posse da palavra, o vereador Clodoaldo parabeniza a senhora 

Adairlei pelo trabalho que está desenvolvendo e faz as seguintes indagações: 

1) Qual será o parecer da Secretaria sobre imóvel objeto de doação pelo 

Município onde foi construído casa em Área de Preservação Permanente - 

APP? 2) Qual o nome do servidor municipal responsável pela patrola? 3) Se 

foi realizado processo licitatório para a construção das valas para depósito de 

lixo? 4) Se o Município oferece algum tipo de incentivo ao senhor Gerli que 

recolhe entulhos? 5) Se as catadoras fazem parte de associação? e 6) Se foi 

assinado algum Termo de Ajuste de Conduta -TAC? Em resposta, a 

Secretária relata que foi feito processo licitatório para a construção das valas 

e que o valor pago pela hora trabalhada foi de cento e sessenta reais. Informa 

que o servidor responsável pela patrola é o senhor Reginaldo. Cita que 

ofereceu ao senhor Gerli área aberta certificada ao lado do galpão de 

reciclagem e que o convidou para participar da associação dos catadores de 

lixo. Fala que a minuta da entidade está pronta. Tece comentários sobre a 

doação de imóveis e enfatiza que emitirá parecer contra a construção de casa 

em APP, pois como doutora não pode expedir um documento ilegal. 

Esclarece que a população que construiu ilegalmente deveria ser recolocada 

para outro local e a área ser revitalizada. Em aparte, o vereador Clodoaldo 
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afirma que é injusto os donatários não receberem a documentação de suas 

propriedades. Com a palavra, o vereador Lusmar informa que a maioria das 

casas da Rua Saturnino Ramos Santos foi construída em área de preservação 

ambiental, ou seja, próximas às margens do córrego. Fala que as pessoas têm 

que ser conscientizadas para evitar problemas futuros e que a natureza tem 

que ser respeitada. Salienta que tudo tem que ser resolvido com projeto, 

planejamento, sem conflitos. Tece comentários sobre os loteamentos ilegais. 

Diz que tem muitos problemas para serem resolvidos e indaga a senhora 

Adairlei sobre os recursos para a construção da Estação de Tratamento de 

Esgoto - ETE. Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo relata que 

esta Casa aprovou lei municipal autorizando os proprietários das chácaras a 

construírem a trinta metros das margens e depois estes foram multados. Com 

a palavra novamente, a Secretária esclarece que a metragem mínima exigida 

por lei federal é de cem metros e que crime ambiental não prescreve. Informa 

que assinou um TAC sobre tratamento de esgoto e afirma que não é o 

Município que não está cumprindo o acordo e sim os parceiros. Fala sobre o 

TAC do lixo e diz que, com a implantação do programa da coleta seletiva, 

sessenta por cento já foi cumprido. Ressalta que a parte mais cara e 

complicada do saneamento básico é de galerias pluviais. Em aparte, o 

vereador Clodoaldo sugere a limpeza das bocas de lobo para resolver o 
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problema das inundações. Continuando, a senhora Adairlei afirma que o 

Município não possui rede coletora em toda a sua extensão. Fazendo uso da 

palavra, o vereador Elmar parabeniza e deseja sucesso à Secretária e diz que a 

empresa de fragmentação de plástico trará lucro para a cidade. Retomando o 

uso da palavra, a senhora Adairlei diz que entende a preocupação do vereador 

Barroso, entretanto as pessoas têm que desmistificar a ideia que o lixo é sujo. 

Afirma que o plástico duro é um resíduo, que é reciclável, não é lixo. 

Esclarece que o papelão recolhido aqui é entregue à firma Butelão da Cidade 

de Araguari e que é favorável a instalação da empresa que fragmentará o 

plástico duro, pois além de gerar onze empregos diretos, recolherá todos os 

impostos, gerando receita para o Município. Diz que a Cidade de Indianópolis 

está sendo referência na questão do lixo e agradece a todos que estão 

colaborando. Expõe que o ciclo da fragmentação do resíduo sólido é rápido, 

que será enviado para o Estado de São Paulo e será reutilizado novamente 

pela indústria. Em aparte, o vereador Clodoaldo indaga se a máquina de 

fragmentação é grande e onde ficará o material que chegar. Em resposta, a 

senhora Adairlei diz que a máquina é pequena e que o material poderá ficar 

na área aberta anexa ao barracão do Sindicato, que a empresa está alugando. 

Novamente com a palavra, o vereador Barroso reafirma que sua preocupação 

é receber o lixo de outros Municípios, ou seja, tirar o problema de outros 
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lugares e trazer para cá, pois não geramos este tipo lixo aqui. Fala que o lucro 

da empresa tem que ser grande. Fazendo uso da palavra, o vereador Marcos 

Túlio agradece a Secretária pelo trabalho que está desenvolvendo e relata que 

a coleta seletiva foi tema de debate na sua faculdade. Cita que a Cidade de 

Indianópolis está um passo à frente de muitas cidades, inclusive maiores. O 

Presidente parabeniza a senhora Adairlei e questiona sobre as questões 

trabalhistas relativas ao pessoal que presta serviços no galpão de reciclagem 

do lixo. Em resposta, a Secretária esclarece que a responsabilidade é do 

Município, entretanto assim que a associação dos catadores de lixo for 

instituída passará a ser da entidade. Continuando, agradece o espaço e o apoio 

dos vereadores, se coloca à disposição e comunica que fará nos próximos dias 

apresentação de seu trabalho na cidade de Lima, Peru. Novamente com a 

palavra, o vereador Lusmar relata que foi muito bem atendido no hospital e 

parabeniza os servidores da saúde. Retomando o uso da palavra, o vereador 

Clodoaldo alega que o prazo dos requerimentos enviados ao Prefeito já 

venceu e indaga ao Assessor Jurídico desta Casa, servidor Selmo Alves de 

Souza, se os contratos celebrados entre os médicos e Município até o dia 

trinta e um do mês de dezembro não caracterizam improbidade 

administrativa. Em resposta e autorizado pelo Presidente, o assessor diz que 

tem que analisar os contratos e que toda contratação feita pela Administração 
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precisa ter recursos orçamentários para seu pagamento. O Presidente relata 

que casas foram construídas em cima da rede de esgoto, que está entupida e 

agora não tem como resolver o problema. Afirma que o Código de Obras tem 

que ser observado para não ocorrer tantos problemas. Cumprida a finalidade 

da reunião e não havendo mais nada a se tratar, o Presidente agradece a 

presença de todos, convoca os colegas para a nona reunião do segundo 

período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no 

próximo dia nove do mês de outubro, no horário regimental, determina a 

lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 2 de outubro de 

2017. 
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