
ATA DA QUINTA 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 seis do mês de março do ano de dois mil e 

dezessete, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Daniel Alves 

Miranda, Presidente, Welbemar Alves Xavier, Vice-Presidente, Carla Resende 

Fernandes, Suplente de Secretário, Amadeu Cardoso dos Santos, Clodoaldo José 

Borges, Elmar Fernandes de Resende, José Joaquim Pinto (Barroso) e Lusmar 

Antônio Pereira. O vereador Marcos Túlio da Silva, Secretário,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 à Suplente de Secretário, vereadora Carla, 

que assuma a secretaria da Mesa e proceda à leitura da Ordem do Dia; e da ata 

da reunião anterior, que é aprovada com a seguinte alteração, proposta pelo 

vereador Barroso: onde se lê: “o vereador Barroso esclarece que a apresentação 

dos nomes para a denominação das estradas foi de sua autoria e faz a leitura dos 

nomes escolhidos, ressaltando que todos são merecedores da homenagem.”, leia-

se: “o vereador Barroso esclarece que a primeira lei que denomina estradas 

municipais é de sua autoria, faz a leitura dos nomes escolhidos, ressaltando que 
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todos são merecedores da homenagem.” Em ato contínuo, são lidas as 

correspondências recebidas. Neste momento, o Presidente convida a tomar 

assento à Mesa Diretora o Vice-Prefeito Municipal, senhor Anídson Gabriel da 

Silva. Depois, são apresentadas as proposições: Indicação n.º 15, de 2017, de 

autoria do vereador Lusmar, pela qual solicita ao Prefeito Municipal as seguintes 

providências: a) reformar os prédios onde funcionam os postos de saúde das 

Regiões de Campo Alegre e Angico; e b) ampliar o atendimento médico nas 

referidas unidades de saúde. Colocada em discussão, o autor do pedido expõe 

que houve descuido da Administração anterior quanto à conservação das sedes 

desses postos de saúde e fala também que é preciso ampliar os atendimentos 

médicos, porque os horários oferecidos presentemente são insuficientes. Informa 

que a Região de Campo Alegre está sem atendimento de farmacêutico. O 

vereador Clodoaldo parabeniza o vereador Lusmar pela apresentação da 

indicação e cita que foram gastos mais de oitenta mil reais com a realização do 

carnaval, sendo que no Município há tantas coisas para se resolver. O vereador 

Lusmar solicita ao Vice-Prefeito providências rápidas, pois este é conhecedor 

das situações. Levada à votação, é aprovada por unanimidade; Indicação n.º 16, 

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

Prefeito Municipal que determine à Secretária Municipal de Educação que 

proceda à proibição do uso, pelos alunos, de aparelho celular nas escolas 
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municipais. Na hipótese dessa proibição estar prevista no regimento interno, 

ordenar à direção da escola que faça valer essa vedação. Submetida à discussão, 

o vereador Lusmar relata que um telefone celular sumiu da Escola Municipal de 

Angico, diz que a diretora enviou bilhete aos pais solicitando que qualquer 

informação sobre o fato fosse relatada à escola. Expõe que na gestão anterior a 

diretora da Escola de Angico proibiu que os alunos levassem celulares. Afirma 

que se esta proibição consta do regimento interno da escola tem que ser 

colocada em prática. Relata vários casos sobre o uso de celulares nas escolas. 

Colocada a indicação em votação, recebe aprovação unânime; e o Requerimento 

n.º 8, de 2017, de autoria do vereador Barroso, por intermédio do qual solicita ao 

Presidente desta Casa a liberação de cópia ou o acesso aos originais dos 

seguintes documentos: relatórios e comprovantes de viagem, no caso das 

despesas com diárias; e dos requerimentos de ressarcimento de verba 

indenizatória, acompanhados da documentação fiscal comprobatória, referentes 

ao exercício de 2017. Levado à discussão e votação, é aprovado unanimemente. 

GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo 

sugere a instalação de bloqueadores de celulares nas escolas municipais. De 

posse da palavra, o vereador Lusmar agradece a sugestão e ressalta que é um 

absurdo a liberação de celulares aos alunos. Continuando sua fala, o vereador 

Clodoaldo questiona o Líder do Prefeito, vereador Elmar, sobre os relatórios 
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citados no Decreto nº 3.717, de 12 de janeiro do corrente ano, que deveriam ser 

concluídos em quinze dias. O vereador Elmar responde que não sabe se os 

relatórios estão prontos. Com a palavra, o Vice-Prefeito também responde que 

não sabe nada sobre o assunto. Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo 

ressalta que as festividades do carnaval foram bonitas, entretanto o momento foi 

inoportuno e não deveriam ter sido realizadas. Relata que os produtores estão 

necessitando de assistência e os tratores estão quebrados, assim como a 

ambulância e o veículo que atende à Secretaria de Assistência Social. Aponta as 

críticas recebidas em relação às caçambas, que não foram disponibilizadas ainda 

para a população. Retomando a palavra, o vereador Lusmar ressalta que o 

Prefeito decretou crise financeira, mas está fazendo o contrário: realizou o 

carnaval e está contratando várias pessoas. Relata que na audiência realizada 

nesta Casa para demonstração dos dados financeiros as informações estavam 

incorretas e que os responsáveis pediram um tempo para reapresentá-las. 

Salienta que os vereadores querem ver tudo arrumado, funcionando bem e que 

não está aqui para fazer nada errado. Salienta que os culpados pelos erros têm 

que aparecer. Em aparte, o vereador Clodoaldo afirma que se fez carnaval é 

porque não tem crise e que todos os cidadãos têm que ser atendidos. Fazendo 

uso da palavra, o vereador Barroso tece comentários sobre o uso de celulares. 

Afirma que esta prática virou epidemia e que esta tecnologia traz benefícios e 
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malefícios. Salienta que os pais têm que controlar o uso dos celulares pelos 

filhos. Diz que é um avanço tecnológico e muito útil na comunicação. Com 

relação ao carnaval, diz que a preocupação do vereador Clodoaldo é válida. Fala 

sobre as folhas de pagamentos atrasadas que foram quitadas nestes dois meses 

do novo governo. Indaga qual o milagre e porque os outros Administradores não 

pagaram. Enfatiza que não quer combater os vereadores e diz que as diretoras 

das escolas têm que tomar as medidas necessárias quanto ao uso dos celulares 

pelos alunos. Retomando a palavra, o vereador Lusmar relata que sua filha não 

leva telefone para a escola e fala que se pais, responsáveis pelo transporte 

escolar, secretárias das escolas, fiscalizarem, esta situação poderá ser amenizada 

e o uso do celular proibido. Parabeniza o Prefeito Municipal pelo pagamento de 

várias despesas nestes dois meses, incluindo as folhas de pagamento e enfatiza 

que a Administração tem que ter cuidado para agir certo e quem errou tem que 

pagar. De posse da palavra, o vereador Elmar cumprimenta a todos e diz que a 

preocupação dos vereadores é válida. Afirma que em dois meses o avanço foi 

grande, informa que a Prefeitura Municipal de Araguari emprestou uma 

ambulância para Indianópolis destinada a suprir a falta da que estragou. Ressalta 

que a Administração quer atender a todos.O Presidente diz que as divergências 

sempre vão existir e que é complicado fazer comparações entre administrações 

anteriores. Relata que já houve cancelamento de empenhos e até o prédio da 
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Prefeitura ficar sem energia. Fala que o Município está melhor agora do que 

antes e que há veículos estragados e também em funcionamento. Diz que agora é 

bola pra frente e torcer para que tudo dê certo. Em aparte, o vereador Clodoaldo 

enfatiza que não fez críticas ao Prefeito, sua opinião é que o carnaval não 

deveria ter sido realizado, pois há outras prioridades. Agradece a presença do 

Vice-Prefeito e das pessoas no Plenário, especialmente da Secretária Municipal 

de Educação, senhora Carmenlúcia Ferreira. Com a palavra, o vereador Amadeu 

cumprimenta a todos e diz que não será fácil resolver a questão dos celulares nas 

escolas. Afirma que os pais têm que corrigir em casa, pois a fiscalização é 

difícil. Fala que entende o vereador Clodoaldo e que se o Prefeito realizou o 

carnaval não deveria ter decretado crise financeira. Cita que não é só a 

ambulância que está quebrada, têm mais veículos e que a situação preocupa. De 

posse da palavra, a vereadora Carla cumprimenta a todos e agradece a presença 

das pessoas no Plenário, em especial da Secretária Municipal de Educação, 

senhora Carmenlúcia e o senhor Rafael de Almeida Jacó, Secretário Municipal 

de Transportes. Reitera sua opinião contra a realização do carnaval, pois esta 

festa popular acarreta mais malefícios que benefícios. Relata que o Presidente da 

República, senhor Michel Temer, proibiu o repasse de recursos pela União, 

durante vinte anos, para realização de festividades com fins carnavalescos. 

Ressalta que o vereador é muito cobrado, recebe mais críticas do que elogios. 
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Cita que com relação ao uso dos celulares nas escolas a situação é preocupante e 

é preciso fiscalizar, alega que a educação tem que começar em casa, diz que sua 

filha não leva o telefone para a escola. Parabeniza todas as mulheres pela 

comemoração no próximo dia oito do Dia Internacional da Mulher. Salienta que 

muitas conquistas foram alcançadas, porém dentro de casa continuam sendo 

desvalorizadas, maltratadas e pede aos homens que valorizem mais suas 

companheiras. Em aparte, o vereador Clodoaldo parabeniza as mulheres, em 

especial as funcionárias desta Casa e a vereadora Carla que é a quarta mulher a 

exercer o cargo de vereadora. Novamente com a palavra, o vereador Barroso 

informa que está fazendo levantamento das verbas indenizatórias e mediante o 

grande número de notas fiscais de peças de automóveis e revisão poderia montar 

e manter uma boa frota. O Presidente convida os vereadores para participarem 

de solenidade em homenagem especial ao Dia Internacional da Mulher, que será 

realizada pelas Escolas Municipal de Indianópolis e Estadual Nélson Soares de 

Oliveira, amanhã, a partir das oito horas e informa que um dos palestrantes será 

o jovem Afonso Alonso Borges de Souza, filho do servidor desta Casa, senhor 

Selmo Alves de Souza, que discorrerá sobre a Lei Maria da Penha e repassa aos 

vereadores o balancete da Câmara Municipal relativo ao mês de janeiro do 

corrente ano, em cumprimento ao que estabelece o art. 23, inciso I, alínea p, do 

Regimento Interno. Voltando a fazer uso da palavra, a vereadora Carla anuncia 
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com grande alegria que a paraatleta Maria Rita Martins representará o Brasil na 

próxima olimpíada na categoria halterofilismo. Parabeniza a jovem e diz que 

está torcendo por seu sucesso. O Presidente relembra que esta dedicada atleta foi 

homenageada por esta Casa no último mandato pelas conquistas obtidas na 

natação.Continuando, relata que em reunião ocorrida entre o Prefeito Municipal 

e os vereadores este pediu a opinião sobre a realização do carnaval. Diz que sua 

posição em relação a este assunto é que cada um tem seu mandato e fica a 

critério do Administrador decidir quais os eventos que serão realizados durante 

sua gestão, diz tratar-se de uma decisão particular, desde que não prejudique a 

população. Com a palavra, o vereador Xavier cumprimenta a todos, parabeniza 

as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e agradece a presença do Vice-

Prefeito, ex-vereador e também Presidente do seu partido: Partido da República 

-PR. O Presidente apresenta esclarecimentos sobre a reforma realizada na Escola 

Municipal Tupiniquim e informa que as obras atrasaram devido às chuvas, mas 

que as aulas serão reiniciadas na próxima quarta-feira. Enfatiza que foi realizado 

um bom serviço no telhado e que agora o pátio está seguro. 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 sexta reunião do primeiro 

período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo 
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dia treze do mês de março, no horário regimental, determina a lavratura desta ata 

e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 6 de março de 2017. 
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