
ATA DA DÉCIMA QUINTA 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 vinte do mês de novembro 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 sem alteração; e das correspondências 

recebidas. De autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é 

apresentado e discutido parecer concluindo pela constitucionalidade, 

legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 31, de 2017, de 

autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar e/ou especial mediante anulação parcial ou total de dotações do 

Orçamento vigente, na forma do Substitutivo nº 1. Ainda de autoria da 
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Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é apresentado parecer concluindo 

pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de 

Lei n.º 32, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que institui e disciplina 

o processo administrativo de licenciamento e avaliação de impacto ambiental, 

dispõe sobre as sanções administrativas ambientais e dá outras providências. 

Juntamente com este parecer é apresentada a Emenda Substitutiva nº 1, que 

dá nova redação ao art. 2º, ao caput do art. 21 e aos incisos II, III, IV, V, VI, 

do art. 25, do Projeto de Lei nº 32, de 2017. Colocado o parecer em 

discussão, a vereadora Carla relata que conversou com a Secretária Municipal 

de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

senhora Adairlei, e esta informou que com a aprovação do Projeto de Lei n.º 

32, de 2017, o produtor rural terá mais facilidade para fazer o licenciamento 

ambiental de suas atividades e que um dos primeiros licenciamentos a ser 

realizado após a aprovação do projeto será o da construção da Estação de 

Tratamento de Esgoto –ETE. De autoria da Comissão de Finanças e Controle, 

é apresentado e discutido parecer concluindo pela adequação financeira e 

orçamentária do Projeto de Lei n.º 31, de 2017, na forma do Substitutivo n.º 

1, de 2017, proposto pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. De 

autoria do Prefeito Municipal, são apresentados o Projeto de Lei n.º 33, de 

2017, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Indianópolis para 
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o exercício de 2018, na forma que especifica, e dá outras providências; e o 

Projeto de Lei n.º 34, de 2017, que altera a Lei Municipal n.º 1.835 de 12 de 

março de 2014, que institui a política municipal antidrogas, cria o Sistema 

Municipal Antidrogas – SISMAD no Município de Indianópolis-MG, e dá 

outras providências. Em ato contínuo, o Presidente distribui, para pareceres, 

os Projetos de Lei n.º 32, de 2017; e n.º 33, de 2017, à Comissão de Finanças 

e Controle, eo Projeto de Lei n.º 34, de 2017, à Comissão de Legislação, 

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

vereador Barroso, designa relator do Projeto de Lei n.º 32, de 2017, o 

vereador Marcos Túlio e avoca para si a relatoria do Projeto de Lei n.º 33, de 

2017. O Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador 

Welbemar, nomeia para relator do Projeto de Lei n.º 34, de 2017, o vereador 

Elmar. ORDEM DO DIA. Submetido o Projeto de Lei n.º 31, de 2017, na 

forma do Substitutivo nº 1, de 2017, apresentado pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, à discussão e votação, em primeiro turno, é 

aprovado por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da 

palavra, a vereadora Carla informa que é membro do Conselho Rural e que as 

reuniões estão sendo realizadas com muito sucesso, com boa participação dos 

componentes. Elogia a eficiência da senhora Adairlei e parabeniza a 

Secretária e os responsáveis pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
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Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER pelo apoio ao Conselho Rural. 

Continuando sua fala, relata que foi procurada por pessoas que reclamaram 

sobre o fogo e a falta de limpeza nos terrenos baldios da cidade. Solicita ao 

Presidente a realização de audiência pública para tratar deste assunto, haja 

vista que a Secretária Municipal de Meio Ambiente se colocou à disposição. 

De posse da palavra, o vereador Lusmar tece comentários sobre o projeto de 

orçamento de 2018 e informa que irá apresentar emendas. Relata que foi 

realizada, nesta manhã, reunião para discussão da matéria. Afirma que o 

Município não está caminhando da forma desejada. Cita que tem que haver 

planejamento e concentrar as ações nas prioridades, que são inúmeras. Diz 

que o primeiro ano de mandato será encerrado sem a entrega de nenhuma 

obra, salienta que o produtor rural está mal assistido, o que é uma injustiça, 

pois gera receita para o Município, que é essencialmente agrícola. Alega que 

a Administração tem que acelerar o crescimento do Município e atender a 

todos com ações bem planejadas. Com a palavra, o vereador Barroso tece 

comentários sobre o Projeto de Lei n.º 32, de 2017, e indaga se o órgão a ser 

criado para licenciamento assumirá todas as responsabilidades e não correrá 

risco de fazer alguma coisa errada, ferindo as leis estaduais e federais. 

Continuando, questiona sobre a despesa com aposentadorias do RPPS – 

Reserva Remunerada e Reformas dos Militares constante do Projeto de Lei 
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n.º 33, de 2017. Autorizado pelo Presidente, o Assessor jurídico desta Casa, 

servidor Selmo Alves de Souza, explica que esta despesa deve ser para 

pagamento de aposentados e pensionistas que obtiveram o benefício na época 

em que o Município possuía regime próprio de previdência. De posse da 

palavra, o vereador Welbemar fala que é preocupante a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente assumir mais uma função, a de licenciamento ambiental, 

pois esta secretariajá possui mais três pastas: agricultura, pecuária e 

desenvolvimento sustentável. Cita que a parte do licenciamento ambiental é 

complexa e diz que se o Estado demora na liberação das licenças é porque é 

complicado realizar as fiscalizações. Afirma que a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente terá que ter uma boa equipe, para não acumular serviços. 

Sugere que a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável seja desmembrada para um melhor 

atendimento a todos. Em aparte, a vereadora Carla sugere convidar a senhora 

Adairlei para esclarecimentos. Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo 

cita que olhou rapidamente o Projeto de Lei n.º 33, de 2017, e verificou que 

há poucos investimentos para a construção da ETE e reforma de moradias, e 

que na reunião desta manhã não teve tempo para discutir o assunto. 

Continuando sua fala, indaga se a responsabilidade do licenciamento 

ambiental será totalmente da Secretária de Meio Ambiente, e se o Município 
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é obrigado a assumir esta responsabilidade. Novamente autorizado pelo 

Presidente, o assessor jurídico desta Casa, servidor Selmo, responde que não 

é uma obrigação do Município, mas que o Estado está incentivando a 

municipalização do licenciamento ambiental. O Presidente diz que o Projeto 

de Lei n.º 32, de 2017, gerará receita para o Município, além de agilizar os 

processos de licenciamento,tanto na zona urbana quanto rural e diz que 

certamente algumas licenças terão que ter a assinatura de um engenheiro 

ambiental. Afirma que irá realizar reunião com a Secretária Municipal de 

Meio Ambiente para esclarecimentos. Em aparte, o vereador Clodoaldo fala 

que as planilhas do Projeto de Lei n.º 32, de 2017, têm que ser verificadas. 

Retomando a palavra, o vereador Lusmar afirma que meio ambiente é um 

assunto sério e informa que no Município há muitas irregularidades com 

relação às questões ambientais. Cita loteamento irregular na região de Campo 

Alegre, onde a Secretaria de Meio Ambiente não está a par e fala que a 

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG cortou fios no local devido 

à irregularidade da obra. O Presidente relata que conversou com o Secretário 

Municipal de Finanças e Administração e sugeriu a aquisição de equipamento 

para a construção de meio-fio. 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 décima sexta reunião do segundo período da sessão 
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legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia vinte e sete 

do mês de novembro, no horário regimental, determina a lavratura desta ata e 

encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2017. 
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