
ATA DA DÉCIMA 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 dezesseis do mês de outubro 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 Finanças e 

Controle, é apresentado parecer concluindo pela adequação financeira e 

orçamentária do Projeto de Lei n.º 25, de 2017, de autoria do Prefeito 

Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar com a Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG reconhecimento de 
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dívida e parcelamento. Juntamente com este parecer, é apresentada a 

Emenda Aditiva n.º 1, de 2017. Colocado em discussão, o vereador Lusmar 

afirma que têm que impetrar ações contra os governantes que não pagam as 

contas sob suas responsabilidades. Enfatiza que o gestor tem que gerir o 

Município com responsabilidade, pois o dinheiro é público. 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 27, de 2017, de autoria do Prefeito 

Municipal, que institui a Declaração Eletrônica de Serviços Prestados nas 

Operações de Cartões de Crédito ou Débito ou Similares – DESPCRED – 

pelas Administradoras de Cartão de Crédito ou Débito ou Similares. Neste 

momento, a vereadora Carla apresenta indicação verbal solicitando à Mesa 

Diretora o envio de ofício à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA/MG pedindo providências na melhoria dos serviços prestados, a 

fim de se evitar interrupção no abastecimento de água, e ainda a redução 

das tarifas de água, cujos valores têm onerado sobremaneira os orçamentos 

dos usuários. Levada à discussão, a vereadora Carla relata que várias 

pessoas reclamaram sobre a falta de fornecimento de água, nos últimos 

dias, em algumas regiões da cidade e que ao abrirem a torneira de manhã o 
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cheiro do cloro é muito forte. Salienta que a empresa tem que achar uma 

melhor forma de distribuição da água para não faltar. Submetida à votação, 

é aprovada por unanimidade. De autoria dos vereadores Carla e Amadeu, é 

apresentado o Requerimento n.º 20, de 2017, por meio do qual solicitam ao 

Prefeito Municipal as seguintes informações sobre o Projeto Horta Escola: 

a) local no qual o projeto é desenvolvido; b) dotação orçamentária para o 

designado projeto; c) diretrizes gerais do projeto; d) prazo para início da 

execução do projeto; e e) famílias a serem beneficiadas pelo projeto. 

Colocado em discussão, a vereadora Carla esclarece que de posse das 

informações contidas no Ofício n.º 221/2017, enviado pelo Prefeito 

Municipal de Indianópolis a esta Casa, em resposta ao Requerimento n.º 

18, de 2017, de autoria do vereador Clodoaldo, que cobra, entre outras, 

informações sobre os nomeados para ocupar cargos de provimento em 

comissão, verificou a nomeação do senhor Rogério Marcos de Resende 

para o cargo de Coordenador de Horta Escola. Ressalta que o Projeto Horta 

Escola é um bom projeto, que distribuía verduras para as escolas e famílias 

de baixa renda. Fala que, devido à sua importância, este projeto deve ser 

reativado. Levado à votação, é aprovado unanimemente. O vereador 

Clodoaldo afirma que esse tipo requerimento pode ser apresentado na 
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forma oral. O assessor jurídico desta Casa, servidor Selmo Alves de Souza, 

autorizado pelo Presidente, esclarece que os pedidos de informações só 

podem ser apresentados na forma escrita e faz a leitura do art. 162, do 

Regimento Interno. O vereador Clodoaldo alega que o Regimento Interno é 

muito vago. Levado à votação, é o requerimento aprovado unanimemente. 

Em sequência, o Presidente distribui para pareceres o Projeto de Lei n.º 27, 

de 2017, à Comissão de Finanças e Controle; e a Emenda Aditiva n.º 1, de 

2017, ao Projeto de Lei n.º 25, de 2017, à Comissão de Legislação, Justiça 

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

Barroso, designa o vereador Marcos Túlio relator do Projeto de Lei n.º 27, 

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

vereador Welbemar, avoca para si a relatoria da Emenda Aditiva nº 1, de 

2017, ao Projeto de Lei nº 25, de 2017. De autoria da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, é apresentado e discutido parecer oral pela 

constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa da Emenda Aditiva 

n.º 1, de 2017, ao Projeto de Lei nº 27, de 2017. ORDEM DO DIA. 

Submetido o Projeto de Lei n.º 27, de 2017, à discussão e votação, é 

aprovado por unanimidade. Em seguida, é levada à discussão a Emenda 

Aditiva n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 2017, que acrescenta o artigo terceiro ao 
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projeto, renumerando o artigo subsequente. Votada, é aprovada por 

unanimidade. Em ato contínuo, a Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação apresenta o parecer de redação final do projeto de lei ora 

aprovado, que, discutido e votado, recebe aprovação unânime. GRANDE 

EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo indaga 

qual o percentual de arrecadação que a COPASA/MG investe em obras no 

Município. De posse da palavra, o vereador Lusmar afirma que a 

COPASA/MG tem que investir em reflorestamento, tem que cercar a área 

onde a água é captada, preservar porque faz a exploração da água e tem 

bom lucro. Diz que os vereadores, assim como os secretários municipais 

têm que fiscalizar, pois a responsabilidade é grande. Salienta que, se não 

cuidar da água agora, no futuro poderá ter escassez. Ressalta que a 

Secretária de Meio Ambiente tem que ficar atenta às irrigações. Tece 

comentários sobre a Indicação n.º 48, de 2017, de sua autoria, que solicitou 

o recolhimento dos alunos da rede pública de ensino, que residem na zona 

rural, para serem conduzidos às escolas em que estudam, uma hora mais 

tarde do horário atual. Afirma que seu pedido não foi atendido e informa 

que os alunos estão sendo recolhidos às quatro e meia da manhã e as aulas 

tem início às sete horas. Salienta que os horários têm que ser revistos. 
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Continuando fala sobre a segurança pública e pede que a polícia atue com 

maior eficácia na zona rural, pois cinco casas foram roubadas. Com a 

palavra, o vereador Barroso sugere fazer levantamento das necessidades 

com relação a água e repassar para a COPASA/MG, como, por exemplo, o 

fechamento do local onde a água é captada. Tece comentários sobre poços 

artesianos. O Presidente explica que convidará o senhor Paulo João, 

encarregado da COPASA/MG local, para comparecer a esta Casa e prestar 

esclarecimentos aos vereadores. Relata que no ano de dois mil e quatorze 

esteve na Cidade de Belo Horizonte, na sede da COPASA/MG, e que a 

equipe daqui e a boa qualidade da água foram elogiadas. Novamente com a 

palavra, o vereador Barroso relata que visitou recentemente o Município de 

Bom Despacho e que no período da tarde não há águas nas torneiras, que 

caminhões pipas estão fazendo distribuição de água para a população. Diz 

que a situação do Rio São Francisco é crítica e que as águas estão 

acabando. Fala que no norte de Minas as pessoas estão sofrendo com a 

seca. O Presidente ressalta que tem que planejar e cuidar para não ter 

problema no futuro e que as leis têm que ajudar. Retomando o uso da 

palavra, o vereador Lusmar sugere realização de audiência pública para 

discutir sobre a água, envolvendo todos os interessados. Tece comentários 



 
 
 
 
 

Ata da reunião ordinária do dia 16/10/2017 
 

  

sobre o reforço da rede de energia elétrica. Fazendo uso da palavra, o 

vereador Elmar afirma que a água da COPASA/MG é de boa qualidade. 

Parabeniza os professores pelo Dia do Professor, comemorado no 

domingo, em especial o servidor Selmo, que dá aulas na universidade. De 

posse da palavra, o vereador Amadeu tece comentários sobre a audiência 

pública sobre iluminação pública e destaca a importância da participação 

de técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG na 

audiência. Informa que foi desentupido um bueiro localizado na Rua 

Saturnino Ramos Santos e aberta uma vala no local, mas que o proprietário 

está reclamando e quer que a vala seja fechada. Com a palavra, o vereador 

Marcos Túlio afirma que a COPASA/MG fornece água de boa qualidade, 

entretanto os preços são excessivos. Sugere que a empresa comunique a 

população quando for faltar água. Fala que o Requerimento n.º 20, de 

2017, é válido e que se o cargo de Coordenador de Horta Escola está 

ocupado por servidor o projeto tem que ser implantado, senão caracteriza 

desvio de função. O Presidente comunica que a audiência sobre iluminação 

pública será realizada no próximo dia vinte e seis às nove horas, onde 

todos terão oportunidade de apresentarem reclamações e sugestões. Relata 

que houve mudanças depois que se realizou a audiência sobre segurança 
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pública. Com a palavra novamente, o vereador Lusmar enfatiza que a 

polícia precisa usar da inteligência para chegar até o meliante e agir. O 

Presidente, por fim, comunica que conversará com o Comandante do 

Destacamento da Polícia Militar local para reforço da segurança nos 

feriados prolongados. 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 primeira reunião do segundo período da sessão 

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia vinte e 

três do mês de outubro, no horário regimental, determina a lavratura desta 

ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2017. 
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