
ATA DA SEXTA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE D A 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia dezenove do mês de outubro do ano de 

dois mil e quinze, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Douglas 

Alexandre Bento Pereira, Presidente, Antônio Roberto dos Reis da Silva, Vice-

Presidente, Clodoaldo José Borges, Secretário, Daniel Alves Miranda, Elmar 

Fernandes de Resende, Rafael de Almeida Jacó, Sildo Antônio Pedróis, Wanilton 

José Borges e Wesley José da Rocha Naves. 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 votada, é aprovada sem restrições; e das correspondências recebidas. 

De autoria da Finanças e Controle, é apresentado e discutido parecer concluindo 

pela rejeição das contas do Executivo Municipal de Indianópolis, exercício 2011, 

e manutenção do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, n.º 8, de 2015. Neste 

momento, são apresentadas as seguintes proposições: Moção n.º 35, de 2015, de 

autoria do Presidente, por meio da qual pede para que se consignado na ata dos 

trabalhos aplausos ao 3º Sargento PM Luiz Cláudio Mendonça e ao Cabo PM 

Adriano Quirino de Melo, ambos integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais, 

pela bem-sucedida operação realizada no 3 de outubro deste ano, nas margens da 

rodovia BR 365, Município de Indianópolis-MG, que resultou no salvamento de 

vítima de acidente de trânsito. Colocada em discussão e votação, é aprovada por 

todos;  Moção n.º 36, subscrita por todos os vereadores, por meio do qual 
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solicitam que conste de ata dos trabalhos voto de profundo pesar pelo falecimento 

do Professor Marcelo Eduardo Borges Pereira, dando-se ciência dessa deliberação 

à família enlutada. Levada à discussão, o vereador Wesley parabeniza a assessoria 

jurídica pela lembrança e fala que o senhor Marcelo foi colega de profissão e 

pessoa muito presente em todos os lugares, fala que sua ausência será sentida por 

toda a cidade. Diz que era um profissional dedicado, merecedor de muitos elogios. 

Ressalta que a moção é uma ação conjunta dos vereadores e servidores desta Casa. 

ORDEM DO DIA. Levado o Projeto de Lei Complementar n.º 7, de 2015, que 

disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos 

no Município de Indianópolis-MG, com a redação proposta pela Comissão de 

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

aprovado por unanimidade. Em seguida, é submetido à discussão o Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 8, de 2015, que rejeita as contas do Executivo Municipal 

de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 

2011, e mantém o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, exarado nos autos do Processo Principal n.º 872.947 e do Processo em 

apenso n.º 896.518 (Pedido de Reexame), pela rejeição das referidas contas. Não 

havendo quem queira discutir a matéria, o Projeto de Decreto Legislativo n.º 8, de 

2015, é votado e aprovado por 6 (seis) votos favoráveis a 3 (três) votos contrários. 

O vereador Clodoaldo pede para constar em ata que votou pela rejeição do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 8, de 2015. O Presidente, conforme resultado da 

votação, declara que as contas do Poder Executivo Municipal de 2011 foram 

rejeitadas pela Câmara Municipal. Em ato contínuo, a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação apresenta o parecer de redação final do Projeto de Lei 

Complementar n.º 7, de 2015, e a Mesa Diretora apresenta o parecer de redação 

final do Projeto de Decreto Legislativo n.º 8, de 2015, que, discutidos e votados, 

cada um por sua vez, recebem aprovação unânime. GRANDE EXPEDIENTE . 

Fazendo uso da palavra, o vereador Daniel comunica que já conversou com a 
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assessoria jurídica da Câmara e que irá fazer representação contra a Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG) devido à constante interrupção de energia 

elétrica na área urbana: nas chácaras de recreio, distrito industrial, propriedades 

rurais, comércios, o que vem trazendo grandes transtornos. Conta que, no último 

feriado, o setor de chácaras de recreio ficou dois dias sem energia o que afetou o 

turismo ou o descanso dos chacareiros, além do comércio que deixou de ganhar.  

Diz que o distrito industrial vem sofrendo também com as quedas de energia, que 

recorrentemente ocorrem durante dias úteis, atrapalhando o desenvolvimento das 

atividades das empresas, tendo que remanejar os trabalhadores para trabalhar nos 

finais de semana. Ressalta que nosso Município é privilegiado por ter o Lago de 

Miranda, local de lazer, que pessoas investem e se programam para divertir e toda 

esta situação é frustrante.  Fala que vai pedir apoio de deputados, pedir 

explicações à Cemig e, assim, ter condições de dar explicações à população. O 

vereador Clodoaldo diz que há cerca de seis meses fez reclamação à CEMIG, 

alegando que seu comércio deveria  receber  220 kilowatts (kW) e, ao medir, 

constatou-se que chegava apenas 170kW, por esta razão dois freezers se 

queimaram. Relata que, após a reclamação, a Cemig começou a medir e o técnico 

lhe disse que estava chegando 160 kW, quando, na verdade, deveria chegar 240 

kW. Fala que os donos de chácara têm toda razão em reclamar, pois investem no 

Município, geram empregos e movimentam o comércio. O vereador Daniel fala 

que os chacareiros investem na cidade, pagam suas obrigações, tais como IPTU e 

iluminação pública, e quando vão desfrutar do lazer acontece esta queda de 

energia. Ressalta que não é a primeira vez que isso ocorre. Por fim, pede um 

posicionamento da CEMIG e se for necessário que a empresa reforce a rede. Pede 

o empenho dos vereadores para sanar este problema. O vereador Antônio 

relembra que em reunião no ano de 2012 com a CEMIG, representantes da 

empresa lhe falaram que o Município deveria arcar com a troca de 26 quilômetros 

de rede. Fala que na época isso significaria um gasto de 480 mil reais, e que hoje 
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deve chegar a um milhão de reais. Diz que tudo isso é um absurdo haja vista que 

a empresa ganha muito com o fornecimento de energia.  O vereador Daniel, 

retomando a palavra, diz concordar com o vereador Antônio e pede que tanto a 

Câmara, quanto a Prefeitura deverão se envolver para solução deste problema. 

Sugere que a Câmara se empenhe em orientar os consumidores a reclamar e 

denunciar ao Procon. Diz que a CEMIG utilizou de águas do Município, recebe 

os lucros da geração de energia e ainda quer jogar a responsabilidade da troca da 

rede para o Município. Diz que irá pedir ajuda a deputados. O vereador Rafael diz 

ser solidário com o vereador Daniel e revela o transtorno dos donos de chácara, 

inclusive de seu pai que recebia visitas na ocasião de falta de energia. Ressalta 

que, nas chácaras, quando acaba a energia acaba também a água que é bombeada 

com energia elétrica. Lembra que os donos de chácaras pagam por energia rural e 

na conta também é cobrado iluminação pública e diz que é preciso ver de quem é 

o erro. O vereador Clodoaldo esclarece que o setor de chácara é considerado 

perímetro urbano e que deve ser erro da CEMIG.  Fala que os donos de chácaras 

também sofrem com os quebra-molas recém instalados porque ainda não sabem 

onde estão instalados e lembra da indicação que pede a adequação dos quebra-

molas às normas do Contran. O vereador Rafael relata que houve mais um 

acidente na rodovia que dá acesso à balsa e por sorte não ocorreu uma fatalidade 

e pede que providências sejam tomadas. De volta com a palavra, o vereador 

Clodoaldo ressalta que foi boa a instalação de quebra-molas, mas agora precisa 

sinalizar. Fala ao morador do Bairro Morada Nova, senhor Simonir, presente no 

plenário, que o requerimento revela uma situação preocupante e que irá 

encaminhar ofício com cópia para que providencias sejam tomadas antes que se 

inicie o período de chuva. O vereador Wesley agradece a presença dos cidadãos 

em plenário, fala que soube que haverá recadastramento biométrico de eleitores 

nas cidades de Uberlândia, Araguari e Indianópolis. Pede que esta Casa fique 

atenta e que faça um esforço para trazer funcionários do Cartório Eleitoral até o 
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nosso Município para o recadastramento. Alerta que o Município de Uberlândia 

poderá perder até 140 mil eleitores por não fazerem o recadastramento em tempo. 

Solicita ao Presidente condições para fazer um simpósio sobre a reforma eleitoral, 

convocando a comunidade e instigando o interesse desta para a política. Apela à 

Presidência para dar celeridade ao término da obra, fala que os vereadores poderão 

contratar estudantes com boas notas e frequência para trabalharem meio período, 

por meio salário e eles poderão fazer alguns serviços de assessoria.  Agradece pela 

aprovação do projeto de lei de sua autoria. O vereador Clodoaldo diz que quando 

estava na presidência era sua intenção fazer toda a obra, mas houve alguns 

contratempos e naquela época procurou a Promotora de Infância para ver a 

possibilidade de contratar estudantes e não há problema algum, basta seguir as 

normas da Constituição. Relata que levou algumas pessoas para fazer seus títulos 

em Araguari e já fizeram o cadastramento biométrico e diz que os servidores do 

Cartório Eleitoral pediram que aqueles que puderem ir para fazer o novo 

cadastramento e ir adiantando, já que eles não têm previsão de vinda ao nosso 

Município. O vereador Rafael diz que provavelmente o cadastramento biométrico, 

por hora, seja apenas para transferências e novas inscrições de eleitores. Cumprida 

a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de todos, convoca os 

colegas para a sétima reunião do segundo período da sessão legislativa ordinária 

do corrente ano, a realizar-se no próximo dia 3 (três) de novembro, no horário 

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

Reuniões, 19 de outubro de 2015. 
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