
ATA DA PRIMEIRA 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 dezenove horas do dia sete do mês de agosto 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 Décima Nona 

Reunião do Primeiro Período da Sessão Legislativa Ordinária; da Ata da 

Quarta Reunião do Primeiro Período da Sessão Legislativa Extraordinária; da 

Ata da Primeira Reunião do Segundo Período da Sessão Legislativa 

Extraordinária; e da Ata da Segunda Reunião do Segundo Período da Sessão 

Legislativa Extraordinária, que, discutidas e votadas, separadamente, são 

aprovadas por unanimidade. O vereador Lusmar enfatiza que os vereadores 

têm que prestar muita atenção na aprovação dos projetos de lei, terem muito 
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cuidado e cautela, pois podem ser chamados para prestar esclarecimentos. 

Ressalta que a responsabilidade desta Casa é grande. Em seguida, são lidas as 

correspondências recebidas. O Presidente informa que o Poder Executivo 

enviou a relação nominal dos Secretários Municipais em atendimento à sua 

solicitação. O vereador Clodoaldo afirma que além dos Secretários há vários 

coordenadores e que alguns recebem função gratificada e não exercem função 

nenhuma. Relata que participou de reunião com o Conselho Tutelar e as 

conselheiras estão reivindicando aumento de salário devido à periculosidade 

da função. Fala que nunca viu nenhuma ação do Conselho Tutelar, que para 

reivindicar aumento tem que trabalhar, apresentar serviço, pois têm um 

veículo e motorista à disposição vinte e quatro horas. O vereador Welbemar 

diz que concorda com o vereador Clodoaldo e indaga se as conselheiras têm o 

direito de receber ajuda por periculosidade. Relata que a Polícia Militar corre 

mais riscos e não recebe por periculosidade. O Presidente solicita ao 

Secretário que faça a leitura do relatório de atendimento enviado pelo 

Conselho Tutelar. Neste momento, são apresentadas as seguintes proposições: 

Indicação n.º 42, de 2017, de autoria da vereadora Carla, por intermédio da 

qual solicita ao Prefeito Municipal reformar e aumentar a largura das 

seguintes pontes: 1) localizada na Fazenda São João, que dá acesso à 

propriedade do senhor Paulo Carvalho; e 2) Localizada na divisa da 
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propriedade do senhor Ivaldo Fernandes, sobre o córrego Manoel Velho. 

Colocada em discussão, a vereadora Carla relata que devido às máquinas 

novas adquiridas pelos produtores rurais estas não conseguem atravessar as 

pontes que são estreitas e têm que desviar aumentando o percurso, o que gera 

mais custos e podendo até causar acidentes por trafegar junto dos veículos nas 

rodovias. Afirma que a reforma e aumento da largura das pontes é uma 

maneira de fomentar a agropecuária e facilitar o escoamento de grãos. O 

vereador Clodoaldo parabeniza a vereadora Carla e salienta que a malha 

viária vicinal do Município tem que ser refeita, pois é muito perigoso as 

máquinas agrícolas transitarem nas rodovias. O vereador Elmar informa que 

este pedido já foi feito no mandato anterior. Cita que a estrutura da ponte 

localizada na Fazenda São João é boa, entretanto não será fácil aumentar sua 

largura, mas é necessário para o trânsito das máquinas agrícolas. Levada à 

votação, é aprovada por unanimidade; Indicação n.º 43, de 2017, de autoria 

do vereador Barroso, pela qual solicita ao Prefeito Municipal a construção de 

quebra-molas (ondulação transversal) no início da Estrada Euclides José 

Borges (sentido cidade ao Lago da UHE de Miranda), nas proximidades da 

residência de n.º 500, alguns metros antes do encontro com a Rua Francisco 

Pereira dos Santos. A construção desse redutor de velocidade deve atender às 

especificação técnicas fixadas pela Resolução n.º 39, de 21 de maio de 1998, 
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do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Indica, ainda, a sinalização 

do referido quebra-molas, com a colocação de placas de limitação de 

velocidade e de advertência da existência de lombada, e sinalização 

horizontal, consoante o estipulado no art. 9º, da aludida resolução. Submetida 

à discussão, o vereador Barroso relata que foi procurado por morador que está 

preocupado com as crianças e os veículos que transitam em alta velocidade 

no local mencionado. Colocada em votação, recebe aprovação unânime; 

Indicação n.º 44, de 2017, também de autoria do vereador Barroso, por 

intermédio da qual solicita ao Prefeito Municipal o retorno do funcionamento 

do terminal rodoviário local, disponibilizando aos usuários do serviço de 

transporte de passageiros intermunicipal, pelo menos, banheiros e 

acomodações para aguardar os horários de embarque e desembarque. Indica 

ainda que a estação rodoviária esteja em condições de receber passageiros 

idosos e portadores de necessidades especiais, com rampas e sanitários. 

Levada à discussão, o vereador Barroso esclarece que, com a volta do serviço 

de transporte intermunicipal, realizado pela empresa Expresso Araguari o 

embarque e desembarque de passageiros estão sendo feitos em frente ao 

prédio no qual funcionava a estação rodoviária, sem as mínimas condições de 

acomodação. O Presidente parabeniza o vereador Barroso e afirma que o 

terminal rodoviário deve voltar a funcionar. Sugere que o bar também volte a 
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funcionar por meio de licitação, de forma regular, dentro da lei, pois é um 

bem público. O vereador Barroso cita que o funcionamento do bar gerará 

empregos. O vereador Clodoaldo parabeniza o vereador Barroso e informa 

que devido à sua intervenção junto ao Ministério Público a empresa Expresso 

Araguari voltou a fornecer o serviço. Relata que há muitos prédios públicos 

sendo utilizados por terceiros, tanto na zona rural quanto urbana, onde os 

gastos com energia e água são pagos pela Prefeitura. Afirma que são 

situações que têm que ser revistas, pois o Município está ajudando quem não 

precisa e o pobre que muitas vezes procura a Assistência Social para o 

pagamento de energia em pequeno valor não é atendido. O Presidente 

informa que outras cidades, como Cascalho Rico, Grupiara e Douradoquara, 

também estão impetrando ações no Ministério Público contra a empresa 

Expresso Araguari para que o serviço de transporte de passageiros 

intermunicipal volte a funcionar. O vereador Lusmar parabeniza o vereador 

Barroso pela apresentação da indicação. Ressalta que o eleitor fala que votou 

em determinado candidato e acha que tem que ter benefício. Salienta que esta 

prática tem que mudar, que o Prefeito tem que ter atitude, governar o 

Município tratando a todos com igualdade e gastando o dinheiro público com 

responsabilidade. Afirma que a atual Administração está deixando a desejar. 

Cita que o terminal rodoviário tem que voltar a funcionar e que o prédio tem 
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que ter banheiros. Diz que tem muitas coisas irregulares, que temos que agir e 

tomar providências, pois recebemos para fiscalizar. Opina que só o Ministério 

Público poderá ajudar. Relata que a máquina da Prefeitura está parada na 

região de Campo Alegre, porque o funcionário machucou e os fazendeiros 

estão necessitando do equipamento. Tece comentários sobre os atestados 

médicos dos funcionários municipais e transporte escolar. Relata que os 

funcionários estão apresentando muitos atestados médicos para não 

trabalharem e que alunos estão sendo sacrificados, saindo de suas moradias 

por volta de cinco horas da manhã, para que alguns professores cumpram a 

carga horária de dois contratos. Informa que irá apresentar relatório ao 

Ministério Público. Salienta que há no Município muitos servidores e que o 

serviço não rende, há poucos funcionários fazendo jus ao salário que 

recebem. Ressalta que não está satisfeito com a atual Administração. Indaga 

porque o Conselho Tutelar está pedindo periculosidade se não apresenta 

serviço. O vereador Barroso agradece os vereadores e afirma que sua 

indicação não é uma crítica ao governo municipal. Salienta que como o 

transporte de passageiros intermunicipal voltou a ser oferecido o terminal 

rodoviário tem que funcionar. Relata que foi procurado pelo Presidente da 

Câmara Municipal da cidade de Cascalho Rico que também impetrou ação, 

com a assinatura dos nove vereadores, no Ministério Público contra a 
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empresa Expresso Araguari. Cita que a Administração passada deixou dívidas 

com a Companhia de Saneamento e Água de Minas Gerais – COPASA no 

valor de mais de duzentos mil reais e estas ainda não foram quitadas. Levada 

a indicação à votação, recebe aprovação unânime. Logo após, é apresentada a 

Moção nº 5, de 2017, proposta pela vereadora Carla e subscrita pelos demais 

vereadores, pela qual consignam votos de aplausos a Maria Rita Martins 

Oliveira, por ter sido convocada para compor a equipe que irá representar o 

Brasil no Campeonato Mundial de Parahalterofilismo, na Cidade do México. 

Submetida à discussão, a vereadora Carla diz que, enquanto a maioria dos 

jovens está perdida em coisas erradas, como as drogas, a jovem Maria Rita 

traça um caminho de muitas conquistas. Afirma que a atleta tem que ser 

aplaudida de pé. Relata que uma das últimas conquistas da jovem foi a 

medalha de ouro por ter obtido o recorde no levantamento de peso em São 

Paulo. O Presidente relata que conhece a jovem Maria Rita há muito tempo e 

cita o esforço e dedicação desta, assim como dos seus familiares. Afirma que 

todos da família fazem tudo por sua felicidade. Fala que a trajetória esportiva 

da atleta é de sucesso, que ela é uma guerreira, uma vencedora. Relata que no 

ano de dois mil e onze a jovem recebeu medalha de ouro na natação e foi 

homenageada por esta Casa. Parabeniza a todos que contribuem para o 

sucesso da jovem Maria Rita e propõe fazer uma bela homenagem no seu 
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regresso da Cidade do México. Solicita aos vereadores uma salva de palmas 

para a jovem Maria Rita. O vereador Clodoaldo sugere que a atleta seja 

homenageada com a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo. Parabeniza a 

diretoria e patrocinadores da Associação Desportiva Indianopolense – ADI 

pelo vice-campeonato de futebol, entretanto apresenta repúdio aos jogadores 

por não valorizarem o nome de Indianópolis. Informa que será realizada a 

Copa RIDES de Futebol e sugere que seja montada uma boa estrutura, na 

qual atletas daqui possam formar time para disputar a competição. Colocada a 

moção em votação, é aprovada por unanimidade. De autoria do Prefeito 

Municipal, é apresentado o Substitutivo n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 94, de 

2015, que cria a unidade funcional Procuradoria Geral do Município, altera a 

Lei Municipal nº 1.808, de 19 de junho de 2013, e dá outras providências. O 

Presidente informa que na mensagem de encaminhamento o autor da 

proposição solicita que o substitutivo tramite sob o regime de urgência 

especial, entretanto por consenso de todos os vereadores não apresentará o 

Requerimento de Urgência. Em ato contínuo, distribui o Substitutivo n.º 1 ao 

Projeto de Lei nº 94, de 2015, para pareceres às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação, de Finanças e Controle e de Serviços Públicos. Os 

Presidentes das três comissões, respectivamente, vereadores Welbemar, 

Barroso e Clodoaldo, avocam cada um para si a relatoria da matéria recebida. 
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GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador Welbemar 

fala que é muita responsabilidade aprovar o Substitutivo n.º 1 ao Projeto de 

Lei nº 94, de 2015, sem analisar. Indaga se o cargo de Procurador Geral é 

necessário, se o Município tem que ter e se é uma exigência contida na 

Constituição Federal. O Presidente cita que a mensagem do autor caracteriza 

afronta aos Poderes e que tem que haver harmonia, respeitando cada passo. 

Tece comentários sobre o assunto. Afirma que o cargo é necessário. Esclarece 

que o Projeto de Lei n.º 94, de 2015, foi protocolado no mandato anterior e 

que o ideal seria que o cargo de Procurador Geral fosse ocupado por servidor 

efetivo. De posse da palavra, o vereador Clodoaldo ressalta que esta Casa está 

sempre apoiando o Prefeito. Relata que o Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei 

nº 94, de 2015, foi protocolado e depois algumas páginas foram trocadas. 

Informa que o demonstrativo do impacto financeiro não foi enviado e que 

Secretário Municipal de Administração e Finanças lhe disse que o cargo de 

procurador será ocupado por Afonso, filho do assessor jurídico da Câmara. 

Pergunta como ficará a postura desta Casa, pois aqui terá o pai e na Prefeitura 

o filho. Afirma que como o Requerimento de Urgência não foi apresentado e 

a matéria tramitará em regime simples, que irá aguardar os pareceres das 

demais comissões para depois apresentar o parecer da Comissão de Serviços 

Públicos, para discutir tudo dentro dos prazos estabelecidos. Cita que quando 
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o projeto foi apresentado no mandato anterior a orientação do Ministério 

Público foi de que o cargo fosse efetivo. Afirma que está faltando muitas 

informações, como o percentual de gasto com pessoal. Com a palavra, o 

vereador Barroso informa que se manifestará no parecer. O Presidente 

esclarece que o projeto não terá muito impacto financeiro, haja vista que a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Contabilidade será extinta. Em 

aparte, o vereador Clodoaldo fala que o gasto com pessoal tem que ser 

demonstrado. Retomando a palavra, o vereador Barroso salienta que, no 

decorrer da análise da matéria, as dúvidas serão sanadas, inclusive com 

pedido de informações. Fala que a Secretaria de Planejamento e 

Contabilidade será extinta, entretanto o cargo de secretário não está lotado. 

Fala que o contratado para o cargo de Procurador Geral pode ser uma pessoa 

que não tenha ligação com o Município. Diz que os processos são muitos. O 

Presidente informa que quem respondia pela Procuradoria do Município era o 

escritório Ribeiro e Silva e o contrato foi rescindido. Fala que um dos 

motivos para a criação do cargo é este. Salienta que respeita a posição dos 

vereadores, mas ressalta que a criação do cargo é importante para o 

Município. Neste momento, o servidor efetivo desta Casa, senhor Selmo, 

pede licença para fazer uso da palavra. Relata que seu filho Afonso fez 

estágio no escritório de advocacia do senhor Marcos André, que prestou 
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serviços à Prefeitura de Indianópolis, e que o senhor Adailton, Secretário 

Municipal de Administração e Finanças, ofereceu ao seu filho cargo de 

assessor de gabinete, cujo salário é de cerca de mil reais por mês para que ele 

ajudasse nos processos da Prefeitura. Fala que não sabe se o Procurador Geral 

do Município será seu filho, pois este terminando o curso de direito na 

Universidade Federal de Uberlândia - UFU, defendeu o Trabalho de 

Conclusão do Curso - TCC na semana passada, obtendo a nota cem. Afirma 

que os vereadores podem ficam tranqüilos, pois se seu filho for assumir o 

cargo de Procurador do Município abrirá mão de imediato da função de 

assessoria jurídica desta Casa. Diz que seu filho não recebeu convite, que está 

trabalhando na Prefeitura a convite do senhor Adailton, pois iniciou o estágio 

na empresa do senhor Marcos André e que ainda irá sentar e conversar sobre 

o assunto. Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo relata que foi o 

próprio senhor Adailton que falou que o Procurador do Município será o 

jovem Afonso e pergunta novamente como vai ficar. Fala que o Ministério 

Público cobra a criação de cargos e se esta Câmara não aprovar. Fazendo uso 

da palavra, o vereador Amadeu questiona se pode criar o cargo de Procurador 

Geral do Município e depois ainda contratar assessor jurídico e diz que a 

secretaria que está sendo extinta não possui ninguém nomeado para o cargo. 

Com a palavra novamente, o servidor Selmo informa que a criação da 
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Procuradoria do Município é uma exigência do novo Código de Processo 

Civil, que prevê que a representação judicial dos entes federativos é função 

da advocacia pública. Relata que está de férias e atendendo pedido do 

Presidente compareceu hoje a esta Casa para auxiliar as comissões a 

confeccionar pareceres relativos ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 94, 

de 2015. O Presidente diz que se for para o servidor Selmo abrir mão da 

assessoria jurídica desta Casa prefere votar contra o projeto. Esclarece que se 

for preciso contratar um advogado para esta Câmara o custo será três vezes 

mais. Fazendo uso da palavra, o vereador Marcos Túlio agradece o Deputado 

Estadual Arnaldo Silva Júnior pela liberação de uma ambulância para o 

Município e os vereadores do Partido da República – PR: Welbemar e 

Clodoaldo, o ex-vereador, senhor Antônio Roberto, seu pai e o Vice-Prefeito 

Anídson. Deseja boas vindas ao pastor João Batista, agradece sua presença e 

afirma que esta Casa está de portas abertas para o religioso. O Presidente 

agradece os membros do PR pela indicação do Município para recebimento 

da ambulância. De posse da palavra, o vereador Lusmar agradece o Deputado 

Estadual Arnaldo e a Bancada do PR. Deseja boas vindas ao Pastor João 

Batista, se coloca à disposição e agradece sua presença. Voltando a usar da 

palavra, o vereador Clodoaldo afirma que é um ganho o recebimento da 

ambulância, deseja boas vindas ao Pastor, se coloca à disposição e informa 
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que o Deputado Federal Tenente Lúcio liberará em breve um trator. Enfatiza 

que esta é uma Casa democrática onde cada um expõe seu ponto de vista. 

Novamente com a palavra, o vereador Welbemar deseja boas vindas ao Pastor 

João Batista e enfatiza que a cidade está precisando de pessoas boas. Tece 

comentários sobre a final do campeonato de futebol ocorrida no último 

domingo na cidade do Prata. Cita a frustração dos torcedores de Indianópolis 

por não ter jogadores daqui no time. Fala que a maioria da torcida torceu 

contra no jogo realizado aqui. Continuando sua fala, relata que foi procurado 

por pessoas que indagaram sobre o Portal da Transparência da Prefeitura, que 

ultimamente, na parte relativa à remuneração dos servidores, está 

disponibilizando apenas o vencimento base. Diz que o Prefeito tem que 

enviar informações contendo o nome do servidor e a função que está 

exercendo. Tece comentários sobre os atestados. Salienta que há servidor que 

votou no atual gestor e agora pensa que não precisa trabalhar, prejudicando 

assim a Administração e a si mesmo e ainda desrespeitando os demais 

funcionários que estão trabalhando. Fazendo uso da palavra, o vereador 

Elmar parabeniza os membros do PR pela liberação da ambulância e os 

responsáveis pelo campeonato de futebol, a diretoria e os patrocinadores. 

Ressalta que os indianopolenses apreciam muito o futebol. De posse da 

palavra, o vereador Amadeu fala que os vereadores voltaram do recesso, 
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deseja boas vindas ao Pastor João Batista, agradece as pessoas presentes no 

Plenário e os ouvintes da rádio. Agradece ainda o Deputado Estadual Arnaldo 

e os vereadores do PR pela liberação da ambulância. Parabeniza a jovem 

Maria Rita e indaga se o Poder Executivo está apoiando a atleta. Tece 

comentários sobre o terminal rodoviário e afirma que esta Casa tem que se 

unir para fazer alguma coisa pelo Município. Retornando ao uso da palavra, o 

vereador Marcos Túlio agradece os vereadores e funcionários desta Casa 

pelos presentes recebidos no seu casamento, em especial o vereador Barroso 

que lhe cedeu mesas e freezers. O Presidente deseja muitas felicidades ao 

vereador Marcos Túlio e sua esposa. 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 segunda reunião do segundo período da sessão 

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

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

encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2017. 
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