
ATA DA SÉTIMA 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 vinte e cinco do mês de setembro 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; e da ata da reunião 

anterior, que, discutida e votada, é aprovada com a seguinte alteração 

proposta pelo vereador Barroso, onde se lê: “Retomando a palavra, o 

vereador Barroso relata acidente no qual ajudou a socorrer a vítima e diz que 

muitos servidores da saúde ficaram só olhando.”; leia-se: “Retomando a 

palavra, o vereador Barroso relata acidente no qual ajudou a socorrer a vítima 

e diz que os servidores da saúde ajudaram no atendimento, inclusive o doutor 

Rufino e a enfermeira Andréia.”. Logo em seguida, são as lidas as 
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correspondências recebidas. Neste momento o Presidente convida a tomar 

assento à Mesa Diretora o Vice-Prefeito Municipal, senhor Anídson Gabriel 

da Silva, e agradece a presença, no local reservado ao público, da Secretária 

Municipal de Cultura, senhora Ednis Soares Moreira, e das demais pessoas. 

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

parecer concluindo pela adequação financeira e orçamentária do Substitutivo 

nº 1 ao Projeto de Lei n.º 94, de 2015, de autoria do Prefeito Municipal, que 

cria o órgão Procuradoria Geral do Município, altera a Lei Municipal n.º 

1.808, de 19 de junho de 2013, e dá outras providências, com a ressalva de 

que a criação do cargo de Procurador-Geral do Município somente ocorrerá 

se o somatório da despesa com pessoal do Executivo, apurado na forma do § 

2º, do art. 18, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não exceder o limite de 

prudência de 51,3% da receita corrente líquida. Em sequência, são 

apresentadas as seguintes proposições: Indicação n.º 49, de 2017, de autoria 

do vereador Lusmar, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal o 

fornecimento de material necessário à construção de 3 (três) mata-burros, nas 

estradas que dão acesso às propriedades de Valdir José Caixeta, Manoel Luís 

Carvalho e Wiliam Guimarães, ficando a cargo dos proprietários as despesas 

com a mão de obra para execução das obras. Colocada em discussão, o 

vereador Lusmar esclarece que não são apenas três mata-burros para se 
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construir, mas oito e que os produtores irão arcar com as despesas de mão de 

obra. Levada à votação, é aprovada por unanimidade; e o Requerimento n.º 

19, de 2017, de autoria da vereadora Carla, por intermédio do qual requer ao 

Prefeito Municipal informação sobre a data na qual representantes do Poder 

Executivo Municipal demonstrarão e avaliarão o cumprimento das metas 

fiscais do segundo quadrimestre de 2017, em audiência pública na Comissão 

de Finanças e Controle, desta Casa, que deve acontecer no corrente mês de 

setembro. Submetido à discussão, a vereadora Carla relata que este ano foi 

realizada uma audiência pública e que para que todos fiquem cientes das 

informações necessário se faz a realização de mais audiência pública. 

Colocado em votação, é aprovado unanimemente. Neste momento, o 

Presidente distribui o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais pela aprovação das contas do Município de Indianópolis, exercício 

2014, à Comissão de Finanças e Controle, para se pronunciar sobre estas 

contas. O Presidente da Comissão de Finanças e Controle, vereador Barroso, 

designa o vereador Lusmar relator da matéria. ORDEM DO DIA. Colocado 

o Projeto de Lei n.º 23, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que 

autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 10.718,95 

(dez mil, setecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) ao Orçamento 

vigente, mediante excesso de arrecadação para cobertura das despesas 
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referentes à participação do Município de Indianópolis no Consórcio Público 

Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião 

do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CISTRI, e dá outras providências, 

em discussão e votação em segundo turno, é aprovado por unanimidade. 

Submetidos o Projeto de Lei Complementar nº 1, de 2017, de autoria do 

Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar n.º 11, de 31 de dezembro 

de 1997, dando nova redação ao art. 69 e alterando a Lista de Serviços do 

ISSQN constante do Anexo II, da referida Lei Complementar, e a Emenda 

Substitutiva n.º 1, de 2017, a ele apresentada, ao primeiro turno de discussão 

e votação, são aprovados unanimemente, sendo que a votação da emenda 

precedeu à da parte do projeto que visa alterar. O Presidente comunica que, 

mediante a concordância de todos os vereadores, convocará reunião 

extraordinária, logo em seguida a esta reunião, para aprovar o Projeto de Lei 

Complementar nº 1, de 2017, haja vista a necessidade de a matéria ser 

aprovada em dois turnos. Esclarece que o projeto visa ampliar a receita do 

Município, com a cobrança de impostos, e a proposição precisa ser aprovada 

até o dia trinta deste mês, para que as alterações na lista dos serviços 

tributados possam valer a partir de janeiro do próximo ano. Em relação à 

consulta do Presidente, nenhum vereador se opôs à convocação da reunião 

extraordinária para este dia, logo após o término desta reunião ordinária. De 
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autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é apresentado parecer 

de redação final do Projeto de Lei n.º 23, de 2017, que levado à discussão e 

votação únicas, é aprovado por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE. O 

Presidente cita que a Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Adairlei Aparecida da 

Silva Borges, havia feito inscrição para uso da tribuna nesta reunião, 

entretanto se apresentará na próxima reunião, para discorrer sobre a coleta 

seletiva. Relata que visitou na zona rural, juntamente com o vereador 

Barroso, os locais onde foram instalados begs para depósito de lixo. Afirma 

que há muito lixo espalhado e que a situação está difícil de ser resolvida. 

Informa que tirou fotos dos locais e repassou a situação para a senhora 

Adairlei. Sugere que seja feito trabalho de conscientização, inclusive nas 

escolas. Ressalta que a população tem que ajudar nesta questão do lixo. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Lusmar cumprimenta a todos e enfatiza 

que esta questão do lixo tem que ser resolvida e que a população tem que 

colaborar. Sugere a criação de leis mais rígidas e severas, com aplicação de 

multas às pessoas que não colaborarem com a coleta seletiva. Cita que a 

senhora Adairlei está tentando fazer um bom trabalho, entretanto muitos não 

entendem. Continuando sua fala, cita que foi procurado por pais de alunos 

que utilizam o transporte escolar que relataram caso de veículo que estava 
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amarrado com arame. Informa que, ao constatar a situação, acionou a polícia 

para averiguar o caso. Sugere que seja expedido selo de qualidade para os 

veículos que realizam o transporte escolar que estão em boas condições. 

Noticia que enviou ofício ao Departamento de Edificações e Estradas de 

Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG solicitando a realização de vistoria 

dos veículos que fazem o transporte escolar, a fim de atestar serem adequadas 

as condições de manutenção, conservação e segurança desses veículos. 

Afirma que é um absurdo a pessoa responsável pelo transporte escolar 

conduzir alunos sem a manutenção adequada do veículo, pois está lidando 

com vidas. De posse da palavra, o vereador Clodoaldo cumprimenta a todos e 

informa que fará vários questionamentos à senhora Adairlei na próxima 

reunião e solicita que o assunto não seja restrito à coleta seletiva. Solicita, 

ainda, ao Presidente o envio de ofício à Companhia Energética de Minas 

Gerais – CEMIG pedindo melhorias na rede elétrica para se evitar os cortes 

frequentes de energia que estão ocorrendo no Município. Fala que os 

aparelhos elétricos estão sendo danificados quando há queda de energia. 

Indaga o motivo da necessidade de se aprovar o Projeto de Lei Complementar 

n.º 1, de 2017, até o dia trinta. Em resposta e autorizado pelo Presidente, o 

assessor jurídico desta Casa, servidor Selmo Alves de Souza, tece 

esclarecimentos sobre o assunto e explica que além da observância do 
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princípio da anterioridade, é vedado cobrar tributos antes de decorrido 

noventa dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. 

Continuando sua fala, o vereador Clodoaldo relata que a farmacinha popular 

ficou fechada sexta-feira à tarde. Com a palavra, o vereador Barroso solicita 

ao Presidente realizar audiência pública com a participação de representantes 

da CEMIG para discussão das frequentes interrupções no fornecimento de 

energia ocorridos no Município. Relata que conversou com o responsável 

pela farmacinha, senhor Eduardo, e este informou que somente ele e outra 

funcionária estão atendendo e que na sexta-feira a servidora estava doente. 

Diz que informou o Prefeito sobre a situação e solicitou a liberação de mais 

um funcionário para a farmacinha. O Presidente ressalta que a sugestão de 

audiência pública com a CEMIG é uma boa ideia e que a oscilação de energia 

elétrica no Município ocorre há muitos anos e que, apesar dos reparos 

realizados na rede, o problema continua. Em aparte, o vereador Barroso 

sugere convidar funcionário aposentado da empresa, que entende do assunto e 

que possui sítio no Município para participar da audiência. Com a palavra 

novamente, o vereador Lusmar fala sobre a instalação da nova rede de 

energia elétrica para reforço e cita que na região de Campo Alegre várias 

bombas queimaram em virtude dos cortes frequentes de energia. Solicita ao 

Vice-Prefeito, senhor Anídson, que informe o nome das pessoas que tiveram 



 
 
 
 
 

Ata da reunião ordinária do dia 25/9/2017 
 

  

aparelhos danificados, pois a CEMIG tem que ressarcir o consumidor que foi 

lesado. Em aparte, o vereador Barroso esclarece que o consumidor deve 

anotar o dia e horário que houve corte de energia e danos nos equipamentos. 

Retomando a palavra, o vereador Clodoaldo relata que no seu 

estabelecimento estava tendo problemas com a energia, entretanto foi só a 

CEMIG trocar o transformador que a energia melhorou. Agradece o servidor 

municipal, senhor Carlos, que trabalha no caminhão do lixo por ter recolhido 

o lixo que estava acumulado no trevo da Usina Hidrelétrica de Miranda e 

causava mal cheiro. Fazendo uso da palavra, o vereador Welbemar 

cumprimenta a todos e agradece a presença do Vice-Prefeito e Presidente do 

Partido da República -PR, senhor Anídson, e da Secretária Municipal de 

Cultura, senhora Ednis, e de seu filho. Fala sobre a necessidade do reforço de 

policiais militares para o Município, agradece o apoio que recebeu dos 

vereadores e do Deputado Federal Tenente Lúcio para a liberação de um novo 

sargento para o Destacamento da Polícia Militar local. De posse da palavra, o 

vereador Elmar sugere que os usuários da CEMIG façam Boletim de 

Ocorrência quando houver danos em aparelhos elétricos devido à queda de 

energia. O Presidente ressalta que as pessoas têm que comparecer na 

audiência pública sobre energia elétrica e apresentarem suas reclamações e 

cobrar da CEMIG um posicionamento e a solução do problema. Afirma que o 
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produtor rural paga caro pela energia, portanto tem o direito de cobrar. 

Convida os vereadores para participarem de curso sobre liderança, que será 

realizado amanhã, às nove horas e trinta minutos, nesta Casa, pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. 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 quarta reunião do 

segundo período da sessão legislativa extraordinária a realizar-se logo após o 

encerramento desta reunião, com a finalidade exclusiva de deliberar, em 

segundo turno, o Projeto de Lei Complementar n.º 1, de 2017, e para a oitava 

reunião do segundo período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a 

realizar-se no próximo dia dois do mês de outubro, no horário regimental, 

determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 25 

de setembro de 2017. 
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