
ATA DA DÉCIMA QUARTA 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 treze do mês de novembro 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, destacando-se o Ofício nº 243/2017-GP/PMI, de autoria do 

Prefeito Municipal, que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n.º 

26, de 2017, de sua autoria, que autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no Orçamento vigente, e dá outras providências. O Presidente 

tece comentários sobre o Ofício n.º 240/2017-GP/PMI, também de autoria do 

Prefeito Municipal, por meio do qual envia informações a esta Casa sobre o 
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Projeto Horta Escola. Esclarece que o Chefe do Poder Executivo informou 

que não tem como reativar o projeto devido ao valor da dotação 

Orçamentária, que é de quarenta mil reais. Indaga qual será o valor que será 

estabelecido na Lei Orçamentária do próximo ano. De autoria dos vereadores 

Barroso, Lusmar e Marcos Túlio, Presidente e membros da Comissão de 

Finanças e Controle, respectivamente, é apresentado o Requerimento nº 21, 

de 2017, pelo qual solicitam ao Prefeito Municipal o envio a esta Casa da 

relação dos gastos com diárias do Prefeito e Vice-Prefeito, no período de 

setembro de 2009 a outubro de 2017. Requerem, ainda, à Mesa Diretora a 

relação das despesas com diárias de vereador, também no período de 

setembro de 2009 a outubro de 2017. Requerem, por fim, que a despesa seja 

discriminada por exercício financeiro. Colocado em discussão, o vereador 

Barroso esclarece que sempre é cobrado sobre este assunto. Alega que esta 

Casa solicita informações e não é atendida pelo Prefeito. Relata que o Projeto 

de Lei n.º 26, de 2017, estava aguardando informações há muito para ser 

apreciado e que agora o Chefe do Poder Executivo o retirou de tramitação e 

não enviou os esclarecimentos solicitados sobre despesas judiciais que seriam 

pagas com o crédito orçamentário autorizado pelo projeto. O vereador 

Lusmar cita que o Executivo se utiliza dessas artimanhas quando não quer 

prestar informações a esta Casa. Ressalta o importante papel das comissões 
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ao analisarem os projetos. Afirma que é um absurdo os agentes políticos 

utilizarem diárias de viagem, enquanto a cidade está com precariedade de 

tudo. Fala da deterioração da Unidade Mista de Saúde e a falta de 

infraestrutura na Rua Geovane Lemes de Souza. Enfatiza que neste momento 

de crise tem que economizar para cuidar do povo, que está sofrendo, e usar as 

diárias com responsabilidade. Levado à votação, é o requerimento aprovado 

por unanimidade. De autoria do Prefeito Municipal, são apresentados o 

Projeto de Lei n.º 31, de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar e/ou especial mediante anulação parcial ou total de dotações do 

Orçamento vigente; e o Projeto de Lei n.º 32, de 2017, que institui e 

disciplina o processo administrativo de licenciamento e avaliação de impacto 

ambiental, dispõe sobre as sanções administrativas ambientais e dá outras 

providências. Em ato contínuo, o Presidente distribui, para pareceres, o 

Projeto de Lei n.º 31, de 2017, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação 

e de Finanças e Controle, e o Projeto de Lei n.º 32, de 2017, à Comissão de 

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

Justiça e Redação, vereador Welbemar, designa a vereadora Carla relatora do 

Projeto de Lei n.º 31, de 2017, e avoca para si a relatoria do Projeto de Lei n.º 

32, de 2017. O Presidente da Comissão de Finanças e Controle, vereador 

Barroso, se autodesigna relator do Projeto de Lei n.º 31, de 2017. ORDEM 
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DO DIA. Submetido o Projeto de Decreto Legislativo n.º 1, de 2017, de 

autoria da Comissão de Finanças e Controle, que aprova as contas do 

Executivo Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, relativas ao 

exercício financeiro de 2014, e mantém o parecer prévio do Tribunal de 

Contas de Minas Gerais, à discussão e votação únicas, é aprovado por 

unanimidade. Em ato contínuo, a Mesa Diretora apresenta o parecer de 

redação final do projeto de decreto legislativo ora aprovado, que, discutido e 

votado, recebe aprovação unânime. GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente 

tece comentários sobre a retirada de projetos pelo Prefeito Municipal e 

solicita que olhem com carinho todas as questões relativas aos funcionários. 

Cita que as ações trabalhistas prejudicam o Município, pois geram custos. 

Pede para o setor de Recursos Humanos da Prefeitura ficar mais atento, haja 

vista que talvez, por uma falha, que pode ser sanada facilmente, ocorre as 

ações em valores altos como cinquenta, sessenta, setenta e oitenta mil reais. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Barroso esclarece que as informações 

solicitadas, referentes ao Projeto de Lei nº 26, de 2017, eram pra verificar 

quais ações judiciais e os valores, pois já ouviu falar que há ação no valor de 

setecentos a oitocentos mil reais. Continuando, informa que irá apresentar 

requerimento solicitando informações sobre as sentenças judiciais. 

Continuando sua fala, relata que esteve na Unidade Básica de Saúde – UBS e 
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que há somente um quarto com duas camas para atendimento dos pacientes. 

Ressalta que a Unidade Mista de Saúde – UMS tem que ser reformada, 

urgentemente, que os Poderes Legislativo e Executivo têm que se unir para 

resolver este assunto. Cita que o senhor Antônio Roberto foi contratado pela 

Prefeitura, que entende de construção, podendo colaborar na reforma do 

hospital, assim como os vários pedreiros da Prefeitura, realizando inclusive 

mutirão, com a participação de todos, até dos vereadores. De posse da 

palavra, o vereador Lusmar ressalta a importância da saúde, afirma que a 

reforma do hospital tem que ser realizada rapidamente e tece comentários 

sobre a demissão da Secretária Municipal de Saúde. Salienta que o gestor 

municipal tem que governar com responsabilidade e que a política é boa, mas 

existe o mau político. Relata que no último final de semana foi realizada festa 

na Comunidade de Campo Alegre pela família do senhor João Miguel, que 

doou o terreno para a construção da escola e centro comunitário. Fala que 

participaram das festividades cerca de cem pessoas e que não há nos prédios 

públicos da comunidade banheiros adaptados para pessoas especiais. Diz que 

é obrigação do Poder Público oferecer condições de acessibilidade às pessoas 

especiais e os prédios da Comunidade de Campo Alegre foram construídos 

irregularmente. Solicita ao Líder do Prefeito nesta Casa, vereador Elmar, que 

repasse o assunto ao Chefe do Poder Executivo. Com a palavra, o vereador 
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Clodoaldo afirma que a atual Administração não tem intenção de reativar o 

Projeto Horta Escola, pois a previsão de recursos no Plano Plurianual – PPA é 

de trinta e um mil reais. Informa que se a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente necessitar de plantas ornamentais é só buscar gratuitamente nas 

Cidades de Uberlândia e Goiânia. Continuando sua fala, relata que esteve, 

juntamente, com os vereadores Amadeu e Welbemar, na Cidade de Brasília e 

informa que os recursos para a reforma do ginásio de esporte não serão 

liberados e que para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 

serão necessários aproximadamente um milhão de reais. Fala que o Deputado 

Federal Tenente Lúcio iria apresentar emenda ao Orçamento da União no 

valor de quatrocentos e vinte mil reais para a construção da ETE, entretanto 

não apresentou, haja vista que o Município não tem o valor para a 

contrapartida, que seria em torno de quatrocentos mil reais. Enfatiza que mais 

uma vez o Município não conseguiu recursos para a construção da ETE. 

Relata que foi apresentado novo projeto de tratamento de esgoto, no valor de 

trezentos e quinze mil reais. O Presidente relata que está sempre 

acompanhando as notícias sobre a política e noticia que o Estado de Minas 

não conseguirá saldar suas dívidas. Tece comentários sobre as dificuldades de 

liberação de recursos nas esferas de governo e afirma que o país está em 

recessão. Diz que a esperança de liberação de emenda parlamentar é pouca e 
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que a Administração tem que ter um projeto norteador da ETE e não ficar 

correndo atrás de muitas oportunidades. Sugere focar em uma só opção. 

Novamente com a palavra, o vereador Barroso cita que o Prefeito deve ter 

remanejado recursos para a dotação destinada a pagamento de sentenças 

judiciais via decreto. Relata que muitos funcionários o procuram reclamando 

que quando o salário foi reajustado os inativos não receberam o reajuste, daí o 

motivo de muitas ações judiciais. Afirma que tudo o que fala aqui não é 

crítica, mas um alerta para o gestor municipal. O Presidente fala que muitas 

questões agora poderão ser resolvidas pelo Procurador-Geral. Retomando o 

uso da palavra, o vereador Clodoaldo cita que tem requerimentos que não 

foram respondidos pelo Prefeito Municipal e que até o momento o projeto da 

Lei Orçamentária Anual – LOA não foi enviado. Lamenta o acidente ocorrido 

com a ambulância, mas fala que ainda bem que ninguém se machucou. O 

Presidente esclarece ao vereador Clodoaldo que os processos licitatórios 

referentes às festividades de aniversário do Município ainda não foram 

enviados à Câmara porque estes documentos se encontram no escritório de 

advocacia Ribeiro e Silva, para parecer. Explica que, na época em que foram 

realizadas essas licitações, o referido escritório prestava serviços ao 

Município e agora a Prefeitura está tendo dificuldades para reaver essa 

documentação. Fazendo uso da palavra, o vereador Welbemar relata que é 



 
 
 
 
 

Ata da reunião ordinária do dia 13/11/2017 
 

  

muita irresponsabilidade do Município e do motorista que recentemente se 

envolveu em acidente de trânsito, pois não foi a primeira vez que esse 

motorista bateu. Diz que foi por Deus que não teve fatalidade maior. Afirma 

que é irresponsabilidade do motorista, haja vista que está lidando com vidas e 

que é função do Secretário Municipal Saúde verificar estas questões. O 

Presidente alega que irá repassar o assunto para o Prefeito Municipal e 

Secretário Municipal de Saúde. 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 quinta reunião do segundo período da 

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

do mês de novembro, no horário regimental, determina a lavratura desta ata e 

encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2017. 
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