
ATA DA SEXTA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia quatro do mês de abril do ano de dois mil e 

dezesseis, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Antônio Roberto dos 

Reis da Silva, Presidente, Wesley José da Rocha Naves, Vice-Presidente, Douglas 

Alexandre Bento Pereira, Suplente de Secretário, Daniel Alves Miranda, Elmar 

Fernandes de Resende, Rafael de Almeida Jacó, Sildo Antônio Pedróis e Wanilton 

José Borges. O vereador Clodoaldo José Borges, Secretário, deixa de comparecer. 

PEQUENO EXPEDIENTE. Havendo número regimental, o Presidente, em 

nome de Deus e do Povo de Indianópolis, declara abertos os trabalhos, 

oportunidade em que convida o Suplente de Secretário, vereador Douglas 

Alexandre Bento Pereira, a assumir a função de Secretário e determina-lhe a 

leitura da Ordem do Dia; da ata reunião anterior, que, discutida e votada, é 

aprovada sem restrições; e das correspondências recebidas. De autoria da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é apresentado e discutido parecer 

opinando pela legalidade do Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016, de 

autoria do Prefeito Municipal, que altera a redação da art. 128, da Lei n.º 125, de 

18  de novembro de 1957, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, e o 
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do Substitutivo n.º 1,  2016, ao Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016, de 

autoria do vereador Daniel. Neste momento, são apresentados as seguintes 

Proposições: Indicação n.º 4, de 2016, de autoria do vereador Douglas, pela qual 

solicita a interdição, nos finais de semana no período noturno, do trânsito de 

veículos na via que margeia a Praça Urias José da Silva, entre os prolongamentos 

das Ruas Vereador Manoel Vigilato e Irineu Alves Rabelo, na qual se localizam, 

entre outros estabelecimentos, a sede da Prefeitura Municipal e Loja Eletrosom.  

Levada a discussão, o vereador Wanilton parabeniza pela indicação e diz que esta 

reivindicação já foi feita várias vezes, mas acredita fazer duas lombadas com 

faixas de pedestres seria o mais certo. Fala também que, na praça central, há 

grande movimento no horário escolar e este horário também deve ser uma 

preocupação. Segundo o vereador, estas medidas já deveriam ter sido tomadas. O 

vereador Wesley, com a palavra, fala que deveria interditar definitivamente o 

trânsito na referida rua, assim como foi feito na via em frente à Igreja Santa Rita 

e à Escola Municipal Tupiniquim. Cita cidades que já fizeram isso e fala que os 

comerciantes não serão prejudicados em suas entregas se apenas eles tiverem livre 

acesso. Ressalta que a praça só para pedestres evitaria acidentes. Levada à 

discussão e votação, é aprovada por unanimidade; Requerimento n.º 3, de 2016, 

de autoria do vereador Wesley, por meio do qual requer ao Prefeito Municipal o 

envio à Câmara Municipal dos balancetes mensais de receita e despesa da 

Prefeitura Municipal, referentes ao período de janeiro a março de 2016. 
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Submetido à discussão e votação, é aprovado por todos; e a Moção, n.º 3, de 2016, 

feita por iniciativa do vereador Rafael e subscrita pelos demais vereadores, por 

meio da qual consignam aplausos ao Grupo de Jovem Viver e Expressar, da 

Paróquia Santa Ana, pela bela encenação da paixão, morte e ressurreição de Jesus 

Cristo, realizada no último dia 25 de março, nesta cidade. Levado à discussão e 

votação, é aprovada por unanimidade. Em seguida, o vereador Sildo comunica 

que não irá apresentar a Emenda Substitutiva n.º 2, de 2016, ao Projeto de Lei 

Complementar n.º 8, de 2016. O vereador Daniel fala que este projeto deve ser 

votado o mais rápido possível, pois o Executivo precisa de uma resposta. O 

Presidente diz ser preciso aguardar o posicionamento das Comissões dentro do 

prazo regimental. Logo após, é lido despacho do Presidente, pelo qual  determina 

o retorno do Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016, aos relatores das 

comissões de Finanças e Controle e de Serviços Públicos, para emissão do parecer 

no prazo de cinco dias, na forma do parágrafo segundo, do artigo 63, do 

Regimento Interno. O Presidente diz que poderá marcar reunião extraordinária 

para apreciar o projeto. O vereador Daniel diz entender que os prazos devem ser 

respeitados, mas pede que as emendas sejam apresentadas juntas para não haver 

mais demora. O Presidente comunica que irá convocar reunião extraordinária para 

o próximo dia 18 de abril e solicita que o Secretário leia o despacho em que 

determina a volta do Projeto de Lei n.º 94, de 2015, à Comissão de Finanças e 

Controle, já que as informações apresentadas em relação ao Projeto de Lei 
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Complementar n.º 8, de 2016, também servem para instruir o exame do Projeto 

de Lei n.º 94, de 2015. O servidor da Câmara, Selmo Alves de Souza, a pedido do 

Presidente, explica que, de acordo com as informações prestadas pelo Prefeito 

Municipal, a despesa atual com pessoal chega a cinquenta e três por cento da 

receita, o que impede a Administração Municipal de aumentar a despesa com 

pessoal. Sugere que o relator do Projeto de Lei n.º 94, de 2016, vereador Wesley, 

procure o Ministério Público para repassar essa informação e discutir a medida a 

ser adotada. Em seguida, são apresentados, de autoria do Prefeito Municipal, os 

Projetos de Lei n.º 98, de 2016, que dispõe sobre a criação do serviço de 

assistência jurídica gratuita no Município de Indianópolis-MG; n.º 99, de 2016, 

que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial na forma que 

especifica e dá outras providências; n.º 100, de 2016, que inclui ação 

governamental no Anexo de Metas e Prioridades e Anexo I da LDO – Lei de 

Diretrizes Orçamentárias; e n.º 101, de 2016, que inclui ação governamental no 

Anexo II do Plano Plurianual 2014-2017 – Lei n.º 1823, de 11 de dezembro de 

2013. Em ato contínuo, o Presidente distribui os projetos de lei apresentados às 

Comissões e pede que os Presidentes nomeiem os relatores. O Presidente da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação designa o vereador Wanilton relator 

de todos os projetos distribuídos à Comissão.  O Presidente da Comissão de 

Finanças e Controle designa o vereador Sildo relator dos quatros projetos 

distribuídos à Comissão. O Presidente da Comissão de Serviços Públicos designa 
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o vereador Elmar relator do Projeto de Lei n.º 98, de 2016. GRANDE 

EXPEDIENTE. O Presidente agradece a presença do Secretário Municipal de 

Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhor 

Reginaldo José de Oliveira, e demais pessoas. O vereador Elmar diz que a balsa 

terceirizada apresenta bons serviços, mas questiona se há como pessoas que 

residem em Indianópolis, mas trabalham do outro lado da represa, terem desconto 

ou pagarem preço subsidiado.  O vereador Daniel fala que a balsa está bem 

cuidada e tem bom atendimento, mas os preços de peças e diesel aumentaram, o 

que justifica o acréscimo do valor por veículo para travessia. Diz acreditar que 

pode haver formas de, comprovando vínculo empregatício, descontar no valor da 

travessia. Alega não ser viável o Executivo subsidiar, haja vista que terceirizar a 

balsa foi justamente para retirar essa despesa da Prefeitura. Pede que o impasse 

sobre o Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016, seja resolvido o mais breve 

possível, respeitando os prazos do Regimento Interno. Alerta que a folha de 

pagamentos atingiu o montante de 53% da receita e de que de nada adianta tentar 

economizar em outros setores. Fala que a folha de pagamento deve ser reduzida e 

a ideia do Executivo foi diminuir a idade para a concessão do abono família. 

Alerta que todos devem pensar a longo prazo sobre o plano de cargos e carreira, 

sobre uma previdência própria e em maneiras de reduzir os gastos com folha. O 

vereador Wesley diz que aprova a terceirização da balsa, mas alerta que se deve 

analisar o projeto que autorizou a concessão e que lá deve haver critérios para o 
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ajuste de preços. Diz que o Prefeito juntamente como os Departamentos de 

Recursos Humanos, Contábil, de Planejamento e o Jurídico deveriam vir até a 

Câmara para que a discussão seja mais contundente. Alega que necessita de 

esclarecimentos do Executivo para votar os projetos. O vereador Wanilton 

justifica sua ausência na última reunião devido a um problema de saúde e alerta 

que o Executivo enviou a responsabilidade de redução de gastos com folha de 

funcionários para a Câmara resolver, enquanto isso não tomam medidas de 

contenção de gastos, pelo contrário, efetivaram e contrataram mais servidores no 

decorrer deste mandato. Por fim, comunica que é contra o Projeto de Lei 

Complementar n.º 8, de 2016. O vereador Rafael alerta que Projeto de Lei 

Complementar n.º 8, de 2016, nada tem a ver com quinquênio. Diz que a 

população vem cobrando resposta da Câmara, posiciona-se contra o projeto e que 

se o percentual de gasto com folha está alto é o Prefeito Municipal que deve achar 

uma solução. Sobre a moção apresentada nesta reunião, parabeniza o Grupo de 

Jovens Viver e Expressar e fala que achou linda a apresentação, mas diz que foi 

humilhado no transcorrer da apresentação que ocorreu na praça municipal. Relata 

que, no evento, foi muito criticado pelas condições em que a praça se encontra. 

Lembra que aprovaram recursos para algumas obras, entre elas, a reforma da 

praça. O vereador Sildo diz que respeita a posição do vereador Daniel, mas 

concorda com o posicionamento dos vereadores Rafael e Wanilton no que diz 

respeito ao Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016, e também se diz contra 
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esta proposição. O vereador Daniel diz que o projeto se baseia na idade prevista 

pela Previdência Social, concedendo abono para filhos de até 14 anos, mas que a 

discussão está aberta a fim de que o projeto possa ser melhorado. Defende que os 

vereadores encontrem um meio termo para a questão tratada no citado projeto de 

lei complementar. Diz que apresentou emenda pela igualdade do valor do abono 

pago em razão dos filhos, independentemente do valor do vencimento do servidor. 

Alerta que, mesmo sendo final de mandato, o projeto está nesta Casa para ser 

apreciado e temos que analisar e resolver esta questão. O vereador Sildo fala que 

não é questão de igualar o valor do adicional, pois os salários são desiguais. O 

vereador Daniel diz o valor do abono família não deve ser baseado em formação 

do servidor, cada um tem mérito por ter conseguido. Lembra que a Câmara sempre 

foi favorável aos reajustes salariais e ao plano de cargos e carreira. Mas, agora, os 

vereadores devem apreciar o projeto que trata do abono família e ele apresentou 

emenda ao Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016, porque acredita que um 

gari recebe apenas quarenta reais de abono família, enquanto outro servidor chega 

a receber quinhentos reais pelo mesmo benefício, sendo que os filhos de ambos 

têm as mesmas necessidades. Acredita que quem ganha muito ou pouco deve 

receber o mesmo abono. Em aparte, o vereador Sildo diz não ser questão de um 

filho ser melhor que outro, mas acredita que o valor do abono família pago sobre 

dez por cento do salário base deve ser mantido. O vereador Wesley ressalta que a 

Câmara precisa de informações corretas para ter parâmetros para discussão e que 
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frequentemente as informações são desencontradas, insuficientes e ou incorretas. 

O vereador Rafael diz que filhos não são diferentes, mas o projeto em questão não 

trata da desigualdade e sim de economia e, ainda, alerta que não há como 

comparar quinquênio e abono família. O Presidente comunica que irá cumprir o 

prazo regimental e pede que as Comissões façam seu trabalho. Diz que os pedidos 

de informação foram atendidos e agora solicita que em cinco dias os relatores 

emitam os pareceres, para que se vote o projeto em reunião extraordinária, que o 

debate seja realizado e finalize a polêmica. Fala ao Secretário Reginaldo, presente 

no Plenário, que vê o seu esforço e empenho em sua secretaria desde o mandato 

anterior. Diz que em recente reunião na AMVAP voltou descrente, mas não 

desanimado. Fala que a Administração deve tomar uma posição, doa a quem doer. 

Comunica que irá novamente pedir o apoio de lideranças regionais, deputados 

federais e estaduais, mas alerta que os pedidos sempre acabam batendo na 

burocracia dos órgãos. Notícia irá convocar reunião para a próxima segunda, dia 

onze de abril, às dezoito horas e convida o Secretário Municipal de Agricultura, 

Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Reginaldo José de 

Oliveira, a fazer uso da palavra. O senhor Reginaldo cumprimenta a todos e 

agradece a oportunidade, pois não estava inscrito, e diz que veio a esta Casa para 

fazer um convite, mas antes irá fazer breve comentário sobre o que o Presidente 

dizia anteriormente. Afirma que ocupa um cargo difícil, pois a população 

necessita de muitos serviços, inclusive a destinação dos resíduos sólidos e 
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esgotamento sanitário. Fala que o lixão vem sendo regularmente compactado e 

que recentemente foi finalizado o Plano Municipal de Saneamento Básico e 

apresentado na reunião que o Presidente se referia.  Comunica que este plano foi 

pago pelo comitê hidrográfico e que custou noventa mil reais, pagos a uma 

empresa do sul do país, sendo que a Universidade Federal de Uberlândia faria por 

oito a vinte mil reais, mas, devido à burocracia, eles não poderiam participar da 

licitação. Diz que o plano dará origem a um projeto de lei e poderá receber novas 

sugestões e ser melhorado. Diz que, na referida reunião, estavam presentes 

representantes do Comitê e da Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, 

da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e da Secretaria Nacional de Saúde. 

Relata que, na oportunidade, a representante da Funasa pregou um discurso 

pragmático em que dizia que a instituição traz melhorias, momento em que os 

representantes do nosso Município tomaram a palavra e lembraram que  o 

Município pagou por um projeto que custou quase setenta mil reais, lapidado para 

atender aos critérios da Funasa, que por algum tempo foi referência dentro da 

instituição, mas que após uma visita dos técnicos  da Funasa, esta  não demonstrou 

interesse em liberar o recurso para o projeto. Informa ainda que, procurando 

respostas, a Administração chegou à conclusão que foi uma questão meramente 

política. Conta que, na mesma reunião, foram apresentados dados de Indianópolis 

e estes estavam zerados e, quando questionados, os representantes da Funasa 

disseram que o nosso Município não alimentava os sistema com dados. O 
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Secretário diz que os dados são alimentados e há protocolos confirmando. Alega 

que a Funasa se dispôs a ajudar, mas diz que se sentem ludibriados pela instituição 

e que já não mais confiam nela. Cita exemplos de outros países, modelos baratos 

de saneamento que podem adaptados para nossa região e diz que nosso Município 

irá testar um tratamento piloto com base nas orientações da Universidade Federal 

de Uberlândia.  Diz que o Município possui uma área de 3,5 hectares e um estudo 

demonstrou que a permeabilidade do solo, nesta área, está entre dez a menos de 

seis, o que é um resultado muito bom, pois, neste caso, não será preciso usar 

plástico nas valas em que irão ser depositados os resíduos sólidos. Noticia que, 

neste mesmo local, serão construídas uma usina de triagem e compostagem e 

também uma praça para resíduos de construção civil. Comunica que já irão 

começar a abertura de valas e depois resta o trabalho de educar a população para 

a coleta seletiva. Ainda com a palavra, o senhor Reginaldo convida para um 

seminário que tratará sobre o meio ambiente, que acontecerá amanhã nas Escolas 

Estadual Nélson Soares de Oliveira e Municipal de Indianópolis, das oito às doze 

horas.  Por fim, explica que o plano abrange também a drenagem pluvial e se 

compromete a voltar em outra oportunidade para falar sobre ele. O Presidente 

agradece o Secretário pela presença. Cumprida a finalidade da reunião, o 

Presidente agradece a presença de todos, convoca os colegas para a segunda 

reunião do primeiro período da sessão legislativa extraordinária do corrente ano, 
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a realizar-se no próximo dia onze de abril, às dezoito horas, determina a lavratura 

desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 4 de abril de 2016. 
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