
ATA DA NONA 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 dezesseis 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, Sildo Antônio Pedróis e Wanilton José Borges. 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 6, de 2016, de autoria deste Presidente, por meio da 

qual solicita ao Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos a instalação de mata-burro na fazenda Barra das 

Furnas, de propriedade do senhor Joaquim Alves Moreira. Colocada em 

discussão e votação, é aprovada por unanimidade; e a Moção n.º 5, de 2016, 
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também de autoria deste Presidente e dos vereadores Clodoaldo e Rafael, por 

meio da qual consigna votos de aplausos ao Gari, por ocasião do dia a ele 

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 aos garis que compõem o quadro de servidores 

da Prefeitura Municipal de Indianópolis. Levada à discussão, o vereador 

Wanilton parabeniza, também, todos os servidores lotados na função de 

serviços gerais e solicita ao Líder do Prefeito nesta Casa, vereador Daniel, que 

as vias públicas do entorno da cidade sejam varridas pelo menos uma vez por 

semana. Salienta que os todos os moradores pagam impostos, portanto têm 

direito a este benefício. Cita que na época da festa de maio o centro da cidade 

é bem cuidado, enquanto que as ruas mais distantes são abandonadas. 

Submetida à votação, recebe aprovação unânime. De autoria do Prefeito 

Municipal, é apresentado o Projeto de Lei n.º 103, de 2016, que institui o Plano 

Municipal de Saneamento Básico, com a inserção do Plano de Gestão de 

Resíduos, e dá outras providências. O Presidente relata que conversou com o 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, senhor Reginaldo José de Oliveira, 

sobre o projeto e que na próxima reunião ordinária este comparecerá para 

esclarecimentos. Informa que irá distribuir a matéria às três comissões 

permanentes desta Casa. O vereador Clodoaldo sugere que as comissões 
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apresentem parecer conjunto. O vereador Wanilton fala que na mensagem o 

Prefeito Municipal solicita que o projeto tramite em regime de urgência 

especial. O Presidente afirma que se houver necessidade convocará reunião 

extraordinária para aprovar a matéria. O vereador Wesley relata que participou 

de duas reuniões fora de Indianópolis para discussão de saneamento básico. 

Ressalta que a participação desta Casa é primordial e sugere a realização de 

audiências públicas. Cita que cada Município tem que se adequar e que o plano 

de gestão de resíduos sólidos é muito importante. O vereador Daniel enfatiza 

que o Projeto de Lei nº 103, de 2016 é muito importante e que sua vigência 

será para muitos anos. Informa que audiências públicas já foram realizadas, 

inclusive fora do Município e que como Presidente da Comissão de Serviços 

Públicos concorda com a apresentação do parecer conjunto. O vereador Rafael 

relata que participou de reuniões para discutir o assunto, inclusive na 

Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba –AMVAP, 

mas fala que a preocupação do vereador Wesley é válida. Diz que é melhor três 

relatores, pois assim mais pessoas participarão da discussão da matéria. O 

vereador Clodoaldo tece comentários sobre os prazos para discussão e votação 

do Projeto de Lei nº 103, de 2016. Alega que os vereadores terão trinta e quatro 

dias para analisar a proposição e que não vê necessidade da Comissão de 

Finanças e Controle emitir parecer à matéria. O vereador Wesley afirma que é 
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importante o parecer da Comissão de Finanças e Controle e ressalta mais uma 

vez a importância da realização de audiências públicas. Sugere que o Secretário 

Municipal de Meio Ambiente compareça numa tarde a esta Casa para se reunir 

com os vereadores e discutir o Projeto de Lei nº 103, 2016. Reafirma que esta 

Câmara têm que tomar as rédeas deste assunto e que os vereadores são os 

agentes mais importantes para informar a comunidade. Ressalta que o cidadão 

tem que participar, principalmente aquele que reside nas proximidades dos 

córregos. O Presidente comenta que a Secretaria de Meio Ambiente realizou 

audiência pública no mesmo dia em que estava sendo realizada reunião 

ordinária nesta Casa. Diz que não tira o mérito de nenhum Secretário envolvido 

no projeto, entretanto é um descaso pedir que esta Câmara analise matéria tão 

importante em regime de urgência especial. Fala que esta Casa poderia ter sido 

mais valorizada, que as audiências poderiam ter sido realizadas aqui. Cita que 

se alguma coisa der errada, depois a culpa recaíra nos vereadores. Solicita aos 

colegas que analisem bem a matéria, pois não terão uma oportunidade melhor. 

Continuando, o Presidente distribui o Projeto de Lei n.º 103, de 2016, para 

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

Controle e de Serviços Públicos. O Presidente da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, vereador Rafael, avoca para si a relatoria da matéria. O 

Presidente da Comissão de Finanças e Controle, vereador Clodoaldo, designa 
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o vereador Wesley relator do Projeto de Lei nº 103, de 2016. O vereador 

Daniel, Presidente da Comissão de Serviços Públicos, nomeia para relator da 

proposição recebida o vereador Elmar. O Presidente reforça tudo que o 

vereador Wesley falou, sugerindo que os relatores convidem os secretários 

envolvidos na elaboração do Projeto de Lei nº 103, de 2016, para participarem 

das reuniões que as comissões realizarão. O vereador Wesley sugere que os 

próprios relatores enviem ofícios convidando os secretários e também pessoas 

interessadas em discutir o assunto. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso 

da palavra, o vereador Clodoaldo solicita que os vereadores analisem bem o 

Projeto de Lei nº 103, de 2016, pois há muitas partes técnicas e sugere que o 

pessoal do Poder Executivo participe. Salienta que o projeto é bom, entretanto 

o Município não tem recursos financeiros para executá-lo. Em aparte, o 

vereador Wanilton enfatiza que o primeiro passo é aprovar o projeto. 

Continuando sua fala, o vereador Clodoaldo diz que o pessoal da Companhia 

de Água e Saneamento de Minas Gerais –COPASA e a senhora Adairlei têm 

que serem ouvidos e ainda, verificar se o projeto está sendo contemplado na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO e no Plano Plurianual –PPA. O 

Presidente salienta que repassou o Projeto de Lei nº 103, de 2016, para a 

Comissão de Finanças e Controle para que estas verificações sejam feitas. De 

posse da palavra, o vereador Daniel comenta que esta Casa tem imensa vontade 
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de resolver as coisas, entretanto tem muitas limitações, daí a importância de se 

buscar parcerias. Com a palavra, o vereador Elmar relata que os moradores do 

bairro próximo ao sindicato solicitaram o caminhão pipa da Prefeitura para 

aguar as ruas sem asfaltamento e que o funcionário pediu dinheiro para realizar 

o serviço. Retornando ao uso da palavra, o vereador Daniel cumprimenta e 

agradece o senhor Reginaldo José de Oliveira pelos serviços de manutenção 

das estradas rurais. Relata que com a chuva o serviço realizado na estrada que 

dá acesso à cidade de Nova Ponte foi compactado, tornando a via excelente 

para o tráfego. Ressalta que não é fácil atender a todos, pois a demanda é 

grande, mas a maioria das estradas vicinais está em bom estado de conservação. 

O Presidente fala que foi cobrado há um mês sobre a reforma da estrada que 

liga Indianópolis à Nova Ponte. Salienta que a cobrança é grande e muitas das 

vezes não há reconhecimento. Fazendo uso da palavra, o vereador Wesley 

agradece os serviços que foram feitos nas estradas vicinais, entretanto afirma 

que a via que dá acesso à propriedade rural de seu pai há vinte anos não recebe 

nenhum tipo de manutenção. Indaga sobre a obra que está sendo feita ao lado 

do múltiplo uso, pois no final de semana o caminhão da Prefeitura trabalhou 

sem parar. Em aparte, o vereador Wanilton informa que o barracão que está 

sendo construído ao lado do múltiplo uso é de propriedade do senhor Orimar. 

Com a palavra, o vereador Douglas informa que o senhor Orimar adquiriu o 
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terreno de particular. Novamente com a palavra, o vereador Wesley afirma que 

esta Casa tem que fiscalizar estas situações. Retornando ao uso da palavra, o 

vereador Clodoaldo informa que os terrenos ao lado da quadra do múltiplo uso 

foram doados pelo Município inicialmente para uma borracharia e uma 

serralheria, se dentro de dois anos os proprietários não construíssem, 

automaticamente seriam revertidos para o Município. Fala que se alguém 

comprou está irregular, pois o que vale é a lei e não a escritura. Em aparte, o 

vereador Daniel informa que os terrenos foram doados para os senhores 

Reinaldo e Luiz. O Presidente tece esclarecimentos sobre as medidas dos 

terrenos e sobre a expansão urbana. Cita o terreno de propriedade do senhor 

José Eduardo. Ressalta que os vereadores têm que fiscalizar. De posse da 

palavra, o vereador Sildo afirma que se o vereador for fiscalizar tem muita 

coisa para olhar de antigamente. Em aparte, o vereador Daniel informa que os 

terrenos da borracharia e da serralheria foram doados no mandato passado, que 

critérios foram estabelecidos, se não foram cumpridos, voltam 

automaticamente para o Município e que doação é diferente de concessão. 

Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo afirma que a escritura é feita 

de acordo com a lei e se for fiscalizar os terrenos revertem para o Município. 

Retornado ao uso da palavra, o vereador Wesley cita várias situações ocorridas 

nas gestões anteriores relacionadas à doação de terrenos. Sugere enviar ofício 
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solicitando informações ao Prefeito Municipal, haja vista que esta Casa não 

pode fugir de exercer sua função fiscalizadora, além de ter que verificar o 

interesse público. Em aparte, o vereador Sildo fala que se o caminhão trabalhou 

no final de semana por conta do proprietário, é válido, pois foi a pessoa que 

pagou. Com a palavra novamente, o vereador Wesley ressalta que muitas coisas 

na cidade necessitam ser resolvidas para depois resolver as particulares. De 

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

vereador Daniel que verifique a situação dos comerciantes ambulantes, pois é 

preocupante e do pagamento dos quinquênios. Tece comentários sobre a 

cavalhada e informa que os organizadores não estão conseguindo espaço para 

realizar o evento, pois no parque de exposição não cabe devido aos postes de 

energia que já foram instalados. Ressalta que esta tradição cultural não pode 

acabar. Em aparte, o vereador Daniel afirma que a cavalhada é um evento 

antigo e fala que é lamentável não ter um local específico para realizá-la. Relata 

que o evento sempre foi realizado em parceria com a Prefeitura e o Sindicato 

Rural. Diz que sugeriu utilizarem a área do senhor Ciro de Oliveira. Novamente 

com a palavra, o vereador Rafael alega que o proprietário da área localizada na 

estrada que dá acesso à balsa autorizou sua utilização. Em aparte, o vereador 

Douglas informa que a cavalhada será realizada no parque de exposição, já 

ficou decidido. O Presidente afirma que a cavalhada tem que ser mantida, pois 
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é uma tradição cultural antiga. Continuando, indaga quais os projetos que 

foram apresentados pela Secretaria Municipal de Cultura para manter as 

tradições da cidade, como por exemplo, a aquisição de uma área para realização 

da cavalhada. Fala que fica mais fácil criticar os vereadores quando o trabalho 

de uma secretaria deixa a desejar. Retornando ao uso da palavra, o vereador 

Wesley enfatiza que não existe uma matéria que esta Casa não aprovou, que 

sempre apoiou tudo, entretanto falhou na fiscalização. Afirma que neste 

mandato faltou diálogo e parceria entre os Poderes Legislativo e Executivo. 

Salienta que povo e governo dependem um do outro, portanto têm que 

caminhar juntos e se houve culpa foi de ambas as partes. O Presidente 

comunica aos vereadores que contratou junto à empresa Ribeiro e Silva, o 

advogado, doutor Rafael, que ficará responsável pela parte jurídica desta Casa, 

haja vista que o servidor efetivo Selmo Alves de Souza, não pode responder 

por esta. Esclarece que o doutor Rafael estará à disposição toda segunda-feira 

e participará das reuniões. Em aparte, o vereador Daniel questiona quem será 

responsável pela elaboração dos pareceres aos projetos de lei. O Presidente 

responde que será o servidor Selmo e que o doutor Rafael se responsabilizará 

somente pela parte jurídica. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 

agradece a presença de todos, convoca os colegas para a décima reunião do 

primeiro período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se 
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no dia seis do mês de junho, no horário regimental, determina a lavratura desta 

ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 16 de maio de 2016. 
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