
ATA DA SÉTIMA 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 dezenove horas do dia vinte do mês de março do ano de dois mil e 

dezessete, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores 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. O 

vereador Daniel Alves Miranda, Presidente, deixa de comparecer. PEQUENO 

EXPEDIENTE. Havendo número regimental, o Vice-Presidente, vereador 

Welbemar, assume a Presidência e, 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 dos trabalhos justifica a ausência do 

Presidente, vereador Daniel, que, neste momento, participa de reunião na Cidade 

de Araguari, com o Comando da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. De 

autoria da Comissão de Finanças e Controle, é apresentado Requerimento 

solicitando que o Projeto de Lei n.º 4, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, 
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que autoriza a abertura de crédito adicional especial mediante anulação de 

dotação do Orçamento vigente, seja baixado em diligência a fim de que a Mesa 

Diretora requeira ao Prefeito Municipal o envio a esta Casa Legislativa das 

informações a seguir, para instruir o exame da matéria: a) Qual a arrecadação 

média mensal da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública –

CIP, criada pela Lei nº 1.842, de 24 de abril de 2014?; b) Qual o custo atual da 

iluminação de vias e logradouros públicos?; c) Quanto o Município paga 

mensalmente ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba –CIDES para execução do serviço de 

manutenção do sistema de iluminação pública? Qual a duração prevista do 

contrato firmado com este consórcio?; e d) Foi realizado, com recursos da CIP, 

serviço de expansão da rede de iluminação pública? Na afirmativa, informar o 

local e o valor do serviço. Em sequência, é apresentado parecer de autoria da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação concluindo pela constitucionalidade, 

legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de 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. Colocado 

em discussão, o vereador Clodoaldo indaga ao assessor jurídico desta Casa, 

senhor Selmo Alves de Souza, qual o valor existente na dotação anulada e fala 

que não poderá haver previsão do empenho no Orçamento, haja vista que a 
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despesa já foi paga. Em resposta, o assessor informa que há doze mil reais e, que 

na prática, a entidade já realizou as despesas que deverão ser cobertas com o 

auxílio financeiro a ser concedido pelo Município, mas que o Plano de Trabalho 

não foi apresentado. O vereador Clodoaldo afirma que o Projeto de Lei n.º 5, de 

2017, possui o mesmo vício do Projeto de Lei n.º 1, de 2017, de autoria do 

Prefeito Municipal, que autoriza a concessão de subvenção social à Associação 

de Folias de Reis de Indianópolis, que foi retirado. Neste momento, o Presidente 

distribui o Projeto de Lei n.º 5, de 2017, para pareceres, às Comissões de 

Finanças e Controle e de Serviços Públicos. O Presidente da Comissão de 

Finanças e Controle, vereador Barroso, designa o vereador Marcos Túlio relator 

do projeto recebido. O Presidente da Comissão de Serviços Públicos, vereador 

Clodoaldo, avoca para si a relatoria da matéria. GRANDE EXPEDIENTE. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Barroso cumprimenta a todos e faz a leitura 

do seguinte ofício a ser enviado ao Deputado Federal Tenente Lúcio, in verbis: 

“Senhor Deputado, solicitamos a Vossa Excelência gestões perante o Ministério 

da Saúde com vistas a viabilizar a transferência de recursos do Orçamento da 

União, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), à Prefeitura Municipal 

de Indianópolis, destinados à área da saúde. O sistema municipal de saúde 

possui deficiências que precisam ser supridas com certa celeridade, como a 

melhoria dos prédios onde funcionam as unidades de atendimento urbanas e 
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rurais e aquisição de equipamentos de saúde e de móveis hospitalares. No 

entanto, o Município não conta com disponibilidade de recursos suficientes para 

fazer os investimentos exigidos, razão pela qual necessita receber os recursos 

ora solicitados para os fins mencionados. Atenciosamente, vereadores Lusmar, 

Barroso e Carla.” Continuando, afirma que é uma honra assinar este ofício, 

agradece os colegas vereadores Lusmar e Carla e solicita à Mesa Diretora cópia 

da ata da reunião anterior. De posse da palavra, o vereador Lusmar cumprimenta 

a todos e relata que na reunião realizada entre vereadores e Prefeito Municipal 

este solicitou que os edis entrassem em contato com deputados para solicitação 

de recursos para o Município. Expõe que o Deputado Federal Tenente Lúcio se 

dispôs a liberar para o Município recursos do Orçamento da União, destinados 

ao Ministério da Saúde, no valor de duzentos mil reais. Solicita ao Presidente 

interino que estes recursos sejam utilizados nas reformas dos postos de saúde 

das zonas rurais e também da urbana, para melhoria do atendimento à 

população. Com a palavra, a vereadora Carla cumprimenta a todos, diz que 

concorda com o vereador Barroso e agradece o vereador Lusmar por convidá-la 

para assinar o ofício a ser enviado ao Deputado Federal Tenente Lúcio. Enfatiza 

que o recurso será oportuno, tendo em vista que a Promotoria notificou o 

Município para que o Programa Família da Saúde –PSF Alex Fernandes e o 

Centro de Saúde sejam transferidos para o novo prédio localizado na Rua 
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Tiradentes. Parabeniza o vereador Lusmar pela iniciativa. Fazendo uso da 

palavra, o vereador Clodoaldo parabeniza o vereador Welbemar pela condução 

dos trabalhos e justifica sua falta na última reunião, devido à sua participação no 

7º Congresso Mineiro, realizado pela Associação Mineira dos Municípios –

AMM, na Cidade de Belo Horizonte. Novamente com a palavra, o vereador 

Lusmar pede ao Líder do Prefeito, vereador Elmar, providências para 

encascalhar a estrada localizada na região de Posses, pois quando chove os 

responsáveis pelo transporte escolar não conseguem transitar na via. De posse da 

palavra, o vereador Elmar cumprimenta a todos e relata que também foi 

procurado para que a estrada citada pelo vereador Lusmar fosse recuperada, 

entretanto informa que a aquisição de cascalho está difícil. Com a palavra, o 

vereador Marcos Túlio cumprimenta a todos e informa que será formada 

diretoria para dar início à formação de time de futebol para participação em 

torneios. Parabeniza o senhor Fernando, diretor do time, afirma que o Prefeito 

Municipal tem que apoiar esta iniciativa, pois há muitos jovens talentosos no 

Município. Pede que todos deem as mãos e abracem esta causa para que o 

esporte tenha um futuro melhor. O Presidente agradece os colegas e os 

funcionários desta Casa pelo apoio recebido ao presidir a reunião. Agradece, 

ainda, a presença de todos no Plenário, em especial dos funcionários da 

Prefeitura Municipal, e enfatiza a importância da participação das pessoas nas 
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reuniões, pois assim ficam cientes do que é discutido nesta Casa. 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 oitava reunião do primeiro 

período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo 

dia vinte e sete do mês de março, no horário regimental, determina a lavratura 

desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 20 de março de 2017. 
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