
ATA DA OITAVA 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 quatorze horas do dia vinte e sete do mês de março 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 restrições; e das 

correspondências recebidas. Neste momento, o Presidente agradece a 

presença no Plenário dos ex-vereadores e representantes do Rotary Club de 

Indianópolis, senhores Antônio Ribeiro da Cruz e Lúcio Antônio Pereira. De 

autoria da Comissão de Finanças e Controle, é apresentado e discutido 

parecer concluindo pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de 
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Lei n.º 5, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a concessão 

de Auxílio Financeiro à Associação de Folias de Reis de Indianópolis, e dá 

outras providências. Juntamente com este parecer é apresentado o 

Substitutivo n.º 1, de 2017, que dá nova redação ao projeto, substituindo a 

concessão de auxílio financeiro por contribuição corrente à entidade 

beneficiária. A Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer concluindo 

pela aprovação do Projeto de Lei n.º 5, de 2017, na forma do substitutivo 

redigido pela Comissão de Finanças e Controle, com as recomendações 

constantes da fundamentação e com o seguinte requerimento à Mesa Diretora: 

Solicitar ao Prefeito Municipal, ainda que após a aprovação do projeto, o 

envio do plano de trabalho e dos comprovantes das despesas pagas com a 

contribuição concedida pelo Poder Executivo. O parecer é colocado em 

discussão. Neste momento, são apresentados os seguintes requerimentos: n.º 

11, de 2017, de autoria do vereador Welbemar, por intermédio do qual 

solicita ao Prefeito Municipal o envio a esta Casa de cópia do instrumento de 

contrato de concessão dos serviços de execução e administração da Balsa 

Irineu Alves Rabelo, autorizado pela Lei n.º 1.840, de 24 de abril de 2014. 

Levado à discussão, o vereador Welbemar comenta que esta Casa não possui 

informações sobre as condições da concessão da Balsa Irineu Alves Rabelo. 

Diz que quer saber qual é a base sobre o índice de atualização da cobrança e 
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se é permitida a venda de bebidas alcoólicas no local. Submetido à discussão 

e votação, é aprovado por unanimidade; e n.º 12, de 2017, de autoria do 

vereador Lusmar, pelo qual reitera o pedido de realização de audiência 

pública, feito por meio do Requerimento n.º 2, de 2017, para discussão de 

propostas relacionadas à segurança pública e à política municipal antidrogas. 

Colocado em discussão, o Presidente relata que já conversou com o Prefeito 

Municipal sobre o assunto e que está aguardando este informar data favorável 

para a realização da audiência. O vereador Lusmar afirma que passou da hora 

de se realizar esta audiência, pois o povo está apavorado, clamando por 

segurança. Salienta que todos são responsáveis pela segurança e tem que se 

tomar as providências cabíveis. Sugere a instalação do olho vivo e portal na 

entrada de cidade. Relata que num curto intervalo de tempo houve dois 

assaltos nos Correios e a agência do Banco do Brasil foi estourada. Enfatiza 

que o problema da segurança pública tem que ser enfrentado com urgência. 

Levado à votação, recebe aprovação unânime. Em sequencia, são 

apresentados os Projetos de Lei: n.º 6, de 2017, de autoria do vereador 

Clodoaldo, que declara de utilidade pública municipal a Associação dos 

Rotarianos do Rotary Club de Indianópolis; n.º 7, de 2017, de autoria do 

Prefeito Municipal, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais 

mediante anulação de dotações do Orçamento vigente; n.º 8, de 2017, de 
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autoria do Prefeito Municipal, que altera as Leis Municipais n.º 1.888, de 22 

de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício de 2017 e 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; e n.º 9, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a 

abertura de crédito especial no Orçamento de 2017 do Município de 

Indianópolis, e dá outras providências. Imediatamente, o Presidente distribui 

os projetos de lei, ora apresentados, para pareceres: Projeto de Lei n.º 6, de 

2017, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e os Projetos de Lei n.º 7, 

de 2017; n.º 8, de 2017; e n.º 9, de 2017, à Comissão de Finanças e Controle. 

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

Welbemar, designa o vereador Elmar relator do Projeto de Lei n.º 6, de 2017. 

O Presidente da Comissão de Finanças e Controle, vereador Barroso, nomeia 

o vereador Lusmar relator do Projeto de Lei nº 7, de 2017, avoca para si a 

relatoria do Projeto de Lei n.º 8, de 2017, e escolhe o vereador Marcos Túlio 

relator do Projeto de Lei n.º 9, de 2017. ORDEM DO DIA. Submetido o 

Substitutivo n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 5, de 2017, de autoria da Comissão de 

Finanças e Controle, à discussão e votação únicas, é aprovado unanimemente. 

Em ato contínuo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresenta o 

parecer de redação final do Projeto de Lei nº 5, de 2017, que levado à 
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discussão e votação únicas, é aprovado por unanimidade. GRANDE 

EXPEDIENTE. Neste momento, o Presidente convida a fazer uso da tribuna 

o senhor Lúcio Antônio Pereira, representante do Rotary Club de 

Indianópolis. Com a palavra, o senhor Lúcio cumprimenta a todos, 

parabeniza os vereadores e diz que se sente em Casa por ter sido vereador. 

Tece comentários sobre os projetos desenvolvidos pelo Rotary Club e cita 

que o ideal da entidade é servir. Convida os vereadores para o II Fórum 

Rotário de Indianópolis, que será realizado no próximo dia dois do mês de 

abril, no Auditório do Sindicato Rural, a partir das sete horas e trinta minutos. 

Agradece o espaço concedido e convida, ainda, os vereadores para se 

tornarem rotarianos. O Presidente agradece a presença do senhor Lúcio e tece 

comentários sobre os importantes trabalhos que o Rotary realiza, dentre eles, 

a concessão de cadeiras de rodas. Elogia a entidade, pois esta não tem fins 

lucrativos e diz que se sente satisfeito em poder contribuir de alguma forma 

com uma instituição tão séria. Coloca esta Casa à disposição e cita que hoje 

foi aprovado projeto de lei visando à concessão de contribuição no valor de 

oito mil reais à Associação de Folias de Reis de Indianópolis. Ressalta que 

qualquer entidade que colabore com o Município poderá contar com o apoio 

dos Poderes Executivo e Legislativo. Cumprida a finalidade da reunião e não 

havendo mais nada a se tratar, o Presidente agradece a presença de todos, 
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convoca os colegas para a nona reunião do primeiro período da sessão 

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia três do mês 

de abril, no horário regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os 

trabalhos. Sala das Reuniões, 27 de março de 2017. 
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