
ATA DA SEGUNDA 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 fevereiro 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 pede ao Secretário que 

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

colocada em votação, é aprovada sem restrições; e das correspondências 

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

apresentado parecer opinando pela legalidade e boa técnica legislativa ao Projeto 

de Resolução n.º 1, de 2017, que altera o caput do art. 173 e revoga o §1ºA, do 

art. 174, da Resolução n.º 177, de 12 de dezembro de 2012, que estabelece o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Indianópolis. Levado à discussão, o 

Presidente explica que a alteração no Regimento Interno para estabelecer a 
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realização de reuniões ordinárias apenas na primeira e terceira segundas-feiras 

de cada mês foi feita para atender às necessidades do momento. Explica que esta 

mudança na ocasião foi oportuno por conta da obra de reforma e ampliação do 

prédio da Câmara, mas no início deste mandato a maioria dos vereadores 

demonstrou vontade de que as reuniões voltassem a ser realizadas em todas as 

segundas-feiras, por esta razão a Mesa Diretora apresentou o Projeto. Também 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é apresentado parecer opinando 

pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa ao Projeto de Lei 

n.º 1, de 2017 que autoriza a concessão de subvenção social à Associação de 

Folias de Reis de Indianópolis, que é levado à discussão. Em seguida, a 

Comissão de Finanças e Controle apresenta parecer concluído pela legalidade,  

adequação financeira e orçamentária e boa técnica legislativa, com 

recomendações constantes na fundamentação do parecer, do Projeto de Lei n.º 2, 

de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar mediante 

anulação parcial de dotações de o Orçamento vigente. Submetido à discussão, o 

vereador Barroso lamenta que muitos anos esta situação vem se repetindo, os 

prefeitos não entregam as contas em dia e que os recursos só aumentam, o que 

caracteriza um descontrole das Administrações. Relembra os decretos 

publicados e diz que eles já revelam a consciência da administração sobre a Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Fala que foi procurado por alguns servidores que 

lhe disseram que os vereadores não queriam que pagassem a folha de dezembro 
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do último ano. Explica que o projeto foi apresentado no dia 16 de janeiro, sem 

regime de urgência, e agora espera que este projeto seja aprovado. Alega que, se 

o Poder Executivo tiver recurso financeiro para pagar a folha, é preciso honrar 

esse compromisso, fazendo o pagamento dos servidores independentemente do 

valor do salário devido a cada um deles. Ressalta que não houve vereador 

contrário ao projeto e frisa que a atual Administração ao invés de pagar por treze 

folhas de pagamento terá catorze. O vereador Lusmar diz ser uma situação 

preocupante, pois os prefeitos deixam o Município nesta situação sem dar 

qualquer tipo de explicação. Acredita que a Câmara deve tratar esta conduta de 

maneira diferente, ressalta que a Câmara como órgão fiscalizador deve exigir 

explicações e caso não aconteça denunciar no Ministério Público. O Presidente 

diz que o parecer foi muito bem feito, mas deve fazer uma observação, pois 

acredita que o valor de um milhão, cento e noventa e dois mil reais não seja 

suficiente para atender ao pagamento da folha, INSS, contratos e acertos. O 

vereador Barroso diz que se o Executivo enviou o projeto deve ter feito um 

levantamento preliminar. Em seguida, o Presidente indaga aos componentes da 

Comissão de Serviços Públicos sobre a possibilidade de emitir neste momento 

parecer ao Projeto de Resolução n.º 1, de 2017. O Presidente da Comissão de 

Serviços Públicos, vereador Clodoaldo, diz ser possível apresentar parecer à 

matéria e designa o vereador Amadeu relator da matéria. Em seguida, a 

Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer opinando pela aprovação do 
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projeto, que é levado à discussão. O Presidente agradece a presença da 

Secretária de Educação, Carmem Lúcia, da Presidente do Sindicato dos 

Servidores Públicos de Indianópolis (Sind-Sep), Mara Rúbia da Silva Miranda, 

do Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o ex-vereador Rafael de 

Almeida Jacó, do ex-vereador Ivo Fernandes e demais presentes. Neste 

momento, são apresentadas as seguintes proposições: Indicação n.º 5, de 2017, 

de autoria do vereador Amadeu, por meio do qual solicita ao Prefeito Municipal 

as seguintes providências: a) regularizar a transferência dos lotes e unidades 

residenciais do Loteamento Sant’Ana aos beneficiários que firmaram contrato 

de financiamento com a Caixa Econômica e Prefeitura Municipal de 

Indianópolis, mediante a formalização de contrato de concessão de direito real 

de uso dos imóveis, conforme previsto na cláusula décima oitava, alínea n, do 

aludido contrato de mútuo; b) alternativamente, regularizar a propriedade desses 

imóveis mediante doação; c) construir meio-fio e, se for o caso, rede de 

drenagem pluvial nas vias do Loteamento Sant’Ana; e d) tampar as sarjetas na 

Rua Euclides José Borges, em frente ao referido loteamento, revestindo-se a 

superfície aterrada com massa asfáltica. Levada à discussão, o vereador Amadeu 

diz que se forem tomadas as medidas indicadas, ficará mais fácil a limpeza das 

vias e a construção das calçadas. Ressalta que a regularização das escrituras é 

um pedido dos moradores que deve ser atendido. Colocada em votação, recebe 

aprovação de todos; Indicação n.º 6, de 2017, de autoria do vereador Lusmar, 
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por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal as seguintes providências: a) 

desmembrar a gleba localizada entre os trechos iniciais das Ruas Aarão de 

Oliveira e Joaquim Oliveira Carvalho, limítrofe à sede do Sindicato dos 

Produtores Rurais de Indianópolis, subdividindo-a em lotes destinados à 

construção de moradias de interesse social e dotando-a de infraestrutura básica, 

como escoamento das águas pluviais, rede para abastecimento de água potável, 

captação de esgoto sanitário e energia elétrica domiciliar; b) asfaltar os referidos 

trechos das Ruas Aarão de Oliveira e Joaquim Oliveira Carvalho. No caso da 

primeira via, o trecho a ser pavimentado está compreendido entre as residências 

de n.º 65 ao n.º 245. Levada à discussão, o vereador Lusmar comunica que 

visitou região e pôde ver que, quando chove, algumas casas são invadidas pela 

enxurrada. Além disso, os bolsões de água devem ser eliminados, pois correm o 

risco de desmanchar e também de se tornarem focos de mosquito da dengue. 

Lembra que, em certos casos, cabe indenização de moradores por danos 

causados pela enxurrada. Fala que o local deve ser destinado à construção de 

casas e que a Assistência Social deve fazer seleção criteriosa dos beneficiários e 

quando houver recurso disponível construir as habitações obedecendo ao Código 

de Obras. Fala do caso da construção da Loja Azul que fica localizada onde 

deveria continuar a uma rua e que agora os moradores devem dar uma volta 

grande para ter acesso à Avenida Tiradentes. Sugere que se façam acordos ou 

desapropriação de algumas propriedades para interligar as vias. Diz que estes 
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benefícios irão melhorar a vida dos moradores locais e pede empenho dos 

vereadores e secretários. Colocada em votação, recebe aprovação de todos; 

Indicação n.º 7, de 2017, de autoria do vereador Barroso, pela qual recomenda 

ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos a 

não conceder licença para construir em área sobre os emissários da rede de 

esgoto, localizados nas margens dos Córregos Manoel Velho e Lava-Pés ou, se 

for o caso, impedir o levantamento de construção clandestina neste local. Indica 

ainda seja providenciada a instituição de servidão administrativa nas áreas de 

passagem dos mencionados emissários. Colocada em discussão, o vereador 

Barroso diz que há vários anos foram construídos dois emissários de esgoto, no 

entanto, relata que atualmente estão construindo casas por cima destes 

emissários e que, no caso de haver algum entupimento ds emissários, estes 

moradores terão sérios problemas. Colocado em votação, é aprovada por 

unimidade; Indicação n.º 8, de 2017, de autoria do vereador Barroso, solicitando 

à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a execução do conserto do 

mata-burro instalado na estrada que dá acesso à propriedade do senhor Leonildo 

Galdino da Silva, na região de Mandaguari. Colocada em discussão, o vereador 

Barroso diz não acreditar que em pleno século vinte e um iria fazer uma 

indicação para conserto de mata-burro, mas revela que muitas pessoas o 

procuram para este tipo de serviço e ressalta que o poder público dever ser 

responsável, pois as estradas são públicas. Colocada em votação, recebe 
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aprovação unânime; Indicação n.º 9 de 2017, de autoria do vereador Marcos 

Túlio, solicitando a construção de quebra-molas (ondulações transversais) nos 

seguintes locais da Rua Batista Naves: a) entre os cruzamentos com as Ruas 

Joaquim Borges de Resende e Enéas Alves Pinto; b) entre as intersecções com 

as Ruas Enéas Alves Pinto e Jovelino Fernandes de Resende; e c) entre os 

cruzamentos com as Ruas Jovelino Fernandes de Resende e Manoel de Sousa 

Borges. Colocada em discussão, o vereador Marcos Túlio diz que fez a 

indicação devido ao intenso fluxo de veículo nestas ruas, muitas vezes, acima do 

limite de velocidade, e por esta razão os moradores o procuraram. Acredita que 

tais medidas irão melhorar a segurança, evitarão acidentes e darão maior 

tranquilidade às pessoas. Levada à votação, recebe aprovação de todos; 

Indicação n.º 10, de 2017, de autoria do vereador Marcos Túlio, solicitando ao 

Prefeito Municipal o que se segue: a)  regularizar a propriedade dos doze 

imóveis residenciais do conjunto habitacional, localizado na Rua Manoel de 

Sousa Borges, mediante outorga de escritura de doação, na forma autorizada 

pela Lei n.º 959, de 30 de dezembro de 1992; e b) regularizar a propriedade dos 

imóveis residenciais localizados nas Ruas Joaquim Oliveira Carvalho e Alzerino 

Batista de Almeida e cedidos pelo Município a famílias de baixa renda. Levada 

à discussão, o vereador Marcos Túlio diz que este pedido é direito e dará mais 

segurança aos moradores.  O Presidente sugere que se monte uma comissão, em 

conjunto com departamento de arrecadação, e se faça um levantamento destas 



 
 
 
 
 
Ata da reunião ordinária do dia 6/2/2017 
 

  

casas, já que a regularização pode gerar receita para o Município por meio de 

cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano -IPTU. Alerta que a 

Administração deve atentar não só para estas casas, mas também para os prédios 

públicos, terrenos e casas populares. Colocada em votação, é aprovada por 

unanimidade; Requerimento n.º 2, de 2017, de autoria do vereador Lusmar, 

mediante o qual solicita à Mesa Diretora a realização de audiência pública, em 

data a ser fixada pela direção desta Casa, para discussão de propostas 

relacionadas à segurança pública e à política municipal antidrogas.  Requer, 

ainda, que sejam convidados para participar do evento o Prefeito Municipal, 

representantes das Secretarias Municipais de Assistência Social, de Saúde, de 

Educação e de Esportes, do Conselho Tutelar, dos órgãos de segurança pública e 

de entidades da sociedade civil e religiosas, que desenvolvem atividades 

relacionadas ao assunto da audiência. Levada à discussão, o vereador Lusmar 

diz que esta Casa deve tomar providência e que não se pode fechar os olhos e 

fingir que não vê o que acontece em nosso Município. Noticia que se reuniu 

com o comando da Polícia Militar em Araguari e lá lhe sugeriram convidar 

representantes da sociedade para debater e organizar um enfrentamento às 

drogas e à insegurança. O vereador Welbemar diz que vem observando a 

situação e vê que o cidadão de bem está acuado e que cada vez mais as cidades 

vêm sendo tomadas por arruaceiros e traficantes e, por isso, devemos tomar 

providências. Colocada em votação, é aprovado por unanimidade; Requerimento 
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n.º 3, de 2017, de autoria dos membros da Comissão de Finanças e Controle, 

vereadores Barroso, Lusmar e Marcos Túlio, pelo qual solicitam ao Prefeito 

Municipal informação sobre a data em que representantes do Poder Executivo 

Municipal demonstrarão e avaliarão o cumprimento das metas fiscais do terceiro 

quadrimestre de 2016, em audiência pública na Comissão de Finanças e 

Controle, desta Casa, que deve acontecer no corrente mês de fevereiro. Colocada 

em discussão e votação, recebe aprovação unânime; Requerimento n.º 4, de 

2017, de autoria do vereador Barroso, por intermédio do qual solicita ao Prefeito 

Municipal a relação dos servidores municipais atualmente afastados do trabalho 

por motivo de doença ou por qualquer outra incapacidade laboral, por período 

superior a quinze dias, e que, mesmo afastados de suas funções, recebem 

remuneração do Município.  Requer, ainda, cópia dos atestados médicos ou 

laudos periciais que justificam e comprovam o motivo justo do afastamento do 

servidor. Levada à discussão, o vereador Barroso diz que o requerimento é para 

dar satisfação a servidores que o procuram questionando tal situação. Colocada 

em votação, recebe aprovação de todos; Requerimento n.º 5, de 2017, de autoria 

dos vereadores Carla, Barroso e Lusmar, mediante o qual solicitam ao 

Presidente desta Casa, cumpridas as formalidades regimentais, a liberação de 

cópia da prestação de contas desta Câmara Municipal do exercício de 2016, a ser 

encaminhada ao Prefeito Municipal até o dia quinze de fevereiro do corrente 

ano. Requerem também cópia dos comprovantes de despesa que fazem parte da 



 
 
 
 
 
Ata da reunião ordinária do dia 6/2/2017 
 

  

referida prestação de contas. Colocada em discussão, o Presidente esclarece que 

teve alguns contratempos, entre os quais, a demora em acessar o sistema do 

Banco do Brasil, o que impedia de fechar o ano de 2016 e também as férias da 

servidora responsável, mas que agora já está tudo resolvido e em breve a 

prestação de contas estará disponível. O vereador Barroso diz que a Câmara 

ainda tem o prazo para a prestação de contas, que é até o dia quinze de fevereiro. 

Explica que esta prestação de contas trata de um resumo, sem a necessidade de 

enviar os comprovantes. Mas alerta que o Regimento Interno determina que os 

balancetes de receita e despesa devem ser apresentados até o dia vinte de cada 

mês. Colocado em votação, recebe aprovação de todos; Requerimento n.º 6, de 

2017, de autoria do vereador Daniel, por meio do qual solicita ao Prefeito 

Municipal o que se segue: a) relação atualizada dos servidores investidos em 

cargos de provimento efetivo do quadro do Município, especificando 

atribuições, remuneração, órgão de lotação e horário de trabalho; b) relação dos 

contratados por tempo determinado, discriminando o período de vigência do 

contrato, vencimento, atribuições, local e horário de trabalho; c) relação de 

inativos, aposentados e pensionistas, pagos pelos cofres municipais, 

especificando-se o valor dos benefícios; d) esclarecer se há servidores 

municipais (efetivos ou contratados por tempo determinado)  cedidos para 

órgãos ou entidades de outras esferas de governo ou instituições privadas. Se 

houver, informar se a cessão desse pessoal se acha amparada por termo de 
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convênio ou outro instrumento jurídico; e)  relação dos servidores que estão em 

desvio de função, ou seja, exercendo atividades diferentes das do seu cargo de 

origem; e f) valor atual da despesa da Prefeitura com pessoal, incluído os 

encargos sociais e pagamento de inativos, e o percentual desta despesa em 

relação à Receita Corrente Líquida – RCL do Município. Levado à discussão, o 

Presidente diz que este requerimento irá servir para os nove vereadores, pois 

todos são indagados e terão condições de oferecer resposta à população. Diz que 

o departamento de pessoal tem várias questões a serem resolvidas como os 

cargos que precisam de complemento salarial, progressão das letras, 

quinquênios. O vereador Barroso indaga que o Plano de Cargos e Carreira pode 

não ter sido bem pensado, haja vista que alguns cargos necessitam de 

complemento salarial. O Presidente diz que na ocasião da criação do Plano de 

Cargos e Carreira alguns cargos acompanharam o salário mínimo da época e 

que, no decorrer dos anos, a remuneração destes cargos ficou defasada. Diz que 

os vereadores devem se inteirar do assunto.  O vereador Welbemar diz que 

houve casos em que servidores convocados mais recentemente recebem um 

salário base maior que outros que têm mais tempo de serviço. Colocado em 

votação, recebe aprovação unânime; Requerimento n.º 7, de 2017, de autoria do 

vereador Clodoaldo, solicitando a cessão do veículo da Câmara ao requerente e 

demais vereadores interessados para que possam realizar a medição do percurso 

das linhas do transporte escolar. Colocado em discussão o vereador Lusmar 
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parabeniza o vereador Clodoaldo pelo requerimento e relata caso ocorrido na 

comunidade de Campo Alegre em que duas vans iam buscar apenas cinco 

alunos. Diz que denunciou ao Ministério Público e fala que o levantamento irá 

apontar o certo e o errado. Colocado em votação, é aprovado por unanimidade.  

Neste momento, é apresentado, de autoria do Prefeito Municipal, o Projeto de 

Lei n.º 3, de 2017, que altera o elemento do inciso IV – QDD – Quadro de 

Detalhamento da Despesa, do art. 10, da Lei Municipal n.º 1.898, de 23 de 

dezembro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do Município de 

Indianópolis para o exercício de 2017, na forma que especifica, e dá outras 

providências. Neste momento, o Presidente pede que os Presidentes das 

Comissões designem os relatores dos projeto de lei em tramitação. Os 

Presidentes das Comissões de Finanças e Controle e Serviços Públicos indicam 

relatores, respectivamente, do Projeto de Lei n.º 1, de 2017, os vereadores 

Marcos Túlio e Clodoaldo.  O Presidente da Comissão de Finanças, vereador 

Barroso, avoca para si a relatoria do Projeto de Lei n.º 3, de 2017. ORDEM DO 

DIA. Colocada em discussão, em primeiro turno, o Projeto de Lei n.º 2, de 2017, 

o vereador Clodoaldo diz que comumente o Poder Executivo joga a 

responsabilidade do não pagamento de servidores para a Câmara, dizendo que a 

Câmara não aprovou o projeto que autoriza o pagamento da folha, entretanto diz 

que a Câmara nunca reprovou projeto desta natureza e que também o Prefeito 

Municipal não pediu regime de urgência para o projeto em discussão e alerta 
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que se fosse cumprir os prazos regimentais teria mais uma ou duas reuniões até 

ser aprovado. Fala que agora irá aguardar o Executivo pagar os servidores. 

Colocado em votação, o Projeto de Lei n.º 2, de 2017, é aprovado por 

unanimidade. Em seguida, é colocado em discussão e votação únicas o Projeto 

de Resolução n.º 1, de 2017, que é aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, 

a Mesa Diretora apresenta parecer de redação final ao Projeto de Resolução n.º 

1, de 2017, que, discutido e votado, é aprovado por unanimidade. O Presidente 

esclarece que o Projeto de Lei n.º 2, de 2017, deve ser votado em dois turnos, 

por alterar a Lei Orçamentária Anual, e, por esta razão, se todos estiverem de 

acordo, irá convocar os vereadores para reunião extraordinária a realizar-se logo 

após à presente reunião. Consultados, todos os vereadores manifestam 

concordância com a proposta do Presidente. GRANDE EXPEDIENTE. O 

vereador Elmar diz que a aprovação do Projeto de Lei n.º 2, de 2017, não quer 

dizer que o pagamento da folha de dezembro está garantido e que ainda não sabe 

como este pagamento será feito, se parcelado ou se irá pagar todos em maio. O 

vereador Clodoaldo diz que é contrário a subvenção para folia de reis, porque 

conversou com alguns membros da associação de folia e estes lhe disseram que 

ainda têm algumas vacas, que equivalem ao valor de sete mil reais, por esta 

razão acredita que não precisam desta subvenção. Fala que irá pedir mais 

informações sobre o projeto que autoriza a concessão de subvenção à 

Associação de Folia de Reis. Sobre o Requerimento n.º 7, de 2017, o vereador 



 
 
 
 
 
Ata da reunião ordinária do dia 6/2/2017 
 

  

Clodoaldo diz que espera contar com a participação de mais vereadores para 

acompanhar a medição das linhas do transporte escolar, principalmente os 

vereadores Marcos Túlio e Welbemar, que já fizeram este serviço em outras 

ocasiões. Pede que o carro seja disponibilizado sem prejudicar os serviços da 

Câmara. Por fim, diz que vai aguardar o resultado dos decretos que tratam da 

situação financeira, fala que eles não possuem embasamento jurídico e que se 

trata apenas de medidas políticas. O Presidente pede que os vereadores 

aguardem o ajuste das linhas de transporte que neste primeiro momento ainda 

pode sofrer alterações e comunica que irá disponibilizar o veículo oficial. O 

vereador Lusmar diz que não se pode brincar com o dinheiro público e todos 

devem se empenhar para fazer um levantamento da real necessidade de 

transporte, sem privilegiar ninguém. Diz que vem acompanhando alguns 

Municípios e, em muitos deles, os agentes políticos vêm sofrendo penalidades 

por deixarem de fiscalizar. Mas alerta que o povo também deve cumprir seu 

papel fiscalizador e acompanhar as reuniões. O vereador Welbemar diz já 

trabalhou na medição das linhas do transporte escolar e lembra que, na época, 

havia algumas irregularidades. Parabeniza o senhor Marivaldo José Borges, 

Chefe de Gabinete, que está desempenhando um excelente trabalho e pede que o 

líder do governo, vereador Elmar, leve este recado até ele.  Alega que precisa de 

mais servidores que vistam a camisa da Administração.  O vereador Lusmar 

também parabeniza o senhor Marivaldo por todo o seu empenho. O vereador 
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Marcos Túlio agradece a presença de todos e parabeniza a todos os vereadores 

pelas indicações, a presença da população nas reuniões, parabeniza o vereador 

Clodoaldo pelo requerimento apresentado e se dispõe a ajudar nas medições das 

linhas locais e também as universitárias. O vereador Welbemar diz que 

participou de Seminário do Instituto Tiradentes, no qual representou, no 

momento da entrega da medalha Tiradentes, o seu colega vereador Marcos Túlio 

e aproveita a oportunidade de repassar a medalha ao vereador. O vereador 

Amadeu parabeniza a todos pelas proposições, em especial a que trata da 

intenção de medir as linhas de transporte. Diz também que participou do 

Seminário do Instituto Tiradentes e na ocasião representou o vereador Elmar e 

recebeu em nome deste a Medalha Tiradentes e, neste momento, repassa ao 

colega vereador a referida condecoração. O vereador Lusmar lembra que a 

Administração anterior tinha a intenção de fechar a escola de Campo Alegre e 

que foi comprovado que o transporte das crianças para outras escolas oneraria 

mais os cofres públicos, além do risco de enfrentar as rodovias todos os dias. A 

vereadora Carla cumprimenta a todos, em especial a Secretária de Educação, a 

parabeniza pela reforma das escolas e sugere que se faça um trabalho de 

conscientização com os alunos na escola, primeiramente para manterem as 

condições do prédio e em um segundo momento de punição, caso o primeiro não 

surta efeito.  O Presidente fala que já participou do transporte escolar e que há 

muito tempo não há problemas com o serviço, mas concorda que, por transportar 
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crianças, a medição deve ser feita e deve prevalecer a eficiência. Revela que já 

presenciou várias situações e que atualmente a empresa mantém veículos novos, 

não há problemas com motoristas, ou seja, a empresa presta um bom serviço. 

Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de todos, 

convoca os colegas para a primeira reunião do primeiro período da sessão 

legislativa extraordinária do corrente ano, a realizar-se logo em seguida, com o 

fim exclusivo de deliberar, em segundo turno, o Projeto de Lei n.º 2, de 2017, e 

convoca também os vereadores para a terceira reunião do primeiro período da 

sessão legislativa ordinária de 2017, a realizar-se no dia 13 de fevereiro, no 

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

das Reuniões, 6 de fevereiro de 2017. 
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