
ATA DA OITAVA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE D A 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia dezesseis do mês de novembro do ano de dois 

mil e quinze, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Douglas Alexandre 

Bento Pereira, Presidente, Antônio Roberto dos Reis da Silva, Vice-Presidente, 

Clodoaldo José Borges, Secretário, Daniel Alves Miranda, Elmar Fernandes de 

Resende, Rafael de Almeida Jacó, Sildo Antônio Pedróis, Wanilton José Borges 

e Wesley José da Rocha Naves. PEQUENO EXPEDIENTE. Havendo número 

regimental, o Presidente, em nome de Deus e do Povo de Indianópolis, declara 

abertos os trabalhos, oportunidade em que pede ao Secretário que proceda à leitura 

da Ordem do Dia; das atas da sétima reunião ordinária e da segunda reunião 

extraordinária, que, discutidas e votadas, separadamente, são aprovadas, sem 

restrições; e das correspondências recebidas, destacando-se o Ofício nº 

1459/2015/CAMP/MPC, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, 

senhor Daniel de Carvalho Guimarães, pelo qual requisita ao Presidente da 

Câmara que encaminhe ao Ministério Público de Contas, no prazo de 30 (trinta) 

dias, documentação que comprove a abertura do contraditório e da ampla defesa 

ao Prefeito Municipal exercício de 2011, por oportunidade do julgamento das 
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referidas contas. Na impossibilidade do cumprimento da determinação supra, 

determina que a Câmara proceda à nova apreciação e encaminhe, no prazo de 90 

(noventa) dias, a cópia autenticada da ata contendo o julgamento respectivo, 

devidamente motivado, bem como a relação nominal dos vereadores presente, o 

resultado numérico da votação e a resolução ou decreto legislativo editado 

(devidamente votado, promulgado e publicado) que exteriorize com clareza o 

resultado obtido (o resultado que prevaleceu). Deverá, ainda, apresentar a 

comprovação da abertura do contraditório e da ampla defesa ao Chefe do Poder 

Executivo do mencionado exercício. Neste momento, é apresentada de autoria do 

vereador Wanilton a moção verbal, pela qual consigna aplausos à senhora Mara 

Rúbia da Silva Miranda, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do 

Município de Indianópolis –SIND SEP, pela festa em homenagem aos servidores, 

realizada no último dia treze de novembro. Colocada em discussão e votação, é 

aprovada por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE . Neste momento, o 

Presidente convida a fazer uso da tribuna o senhor Wagner Adriano Nogueira, 

previamente inscrito na Secretaria desta Casa. Com a palavra, o senhor Wagner 

cumprimenta todos e esclarece que seu objetivo é tratar de vários assuntos. Cita 

que a Prefeitura não fez os acertos das pessoas que trabalharam no ano passado, 

mediante contrato. Relata que os quebra-molas instalados em vários pontos da 

cidade foram mal feitos e não possuem sinalização adequada. Afirma que os 

vereadores não apresentaram nenhum projeto em prol da população e que como 
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eleitor está aqui nesta Casa para cobrar. Informa que sua esposa é conselheira 

tutelar e que há três meses está com o salário atrasado, com isso pagando juros de 

empréstimos. Ressalta que o atraso no pagamento dos salários dos servidores é 

um absurdo. Relata que o caminhão pipa da Prefeitura busca água em bica 

localizada próxima à sua casa e que na época da seca a poeira é intensa. Fala que 

já reclamou várias vezes, inclusive com o funcionário municipal, senhor Estanho, 

que tirou sarro na sua cara. Alega que a escola Pró-infância já virou piada e 

questiona sobre a construção de mais casas populares. Sugere que o governo 

municipal informe as receitas e despesas por meio de um jornal para que a 

população tenha ciência de tudo. Afirma que com certeza os vereadores devem 

receber seus salários sem atraso. Informa que a saúde está um caos e que o 

transporte de veículos na balsa está muito caro, depois que o serviço foi 

terceirizado. Alega que o tempo está escasso e que quer ver resultados, diz que o 

povo está farto e não acredita mais nos políticos. Solicita aos vereadores que 

cobrem providências ao Prefeito, pois irá retornar a esta Casa para ver os 

resultados, agradece a oportunidade e toma assento no Plenário. O Presidente 

agradece e parabeniza o senhor Wagner e afirma que esta Câmara sempre esteve 

ao lado do povo. Salienta que o país está passando por uma crise e que os salários 

dos servidores estão dois meses atrasados. Informa que os vereadores já fizeram 

várias indicações sobre os quebra-molas e diz que irão falar com o Prefeito. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Rafael parabeniza o senhor Wagner e defende 
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que mais pessoas compareçam a esta Casa. Afirma que os vereadores estão 

sempre cobrando, mais não têm retorno e fala que sabe do sofrimento dos 

servidores, devido ao atraso de salários. Diz que o problema da bica d’água está 

há dois anos sem solução, pois o Vice- Prefeito se comprometeu em reunião neste 

Plenário que resolveria o caso em uma semana e não fez nada. De posse da 

palavra, o vereador Sildo lembra que quando a balsa foi terceirizada os veículos 

com placa de Indianópolis iriam pagar somente uma vez. Com a palavra, o 

vereador Clodoaldo diz que admira a atitude do senhor Wagner e que é bom o 

cidadão vir até aqui para que o vereador cobre do Prefeito. Ressalta que a grande 

falha do atual Prefeito é não divulgar as receitas e despesas do Município. Afirma 

que no futuro não terá como administrar a folha de pagamento e que a 

Administração Pública tem que ter transparência. Relata caso de cidadã que 

procurou a Farmácia Popular e não encontrou medicamentos. Diz concordar com 

tudo o que o senhor Wagner e que está certo e tem razão. Informa que o décimo 

terceiro está sendo pago gradativamente, que o senhor Wagner pode contar com 

o apoio dos vereadores e que esta Casa estará sempre de portas abertas. 

Novamente com a palavra, o vereador Sildo diz que o pessoal da Prefeitura 

deveria comparecer aqui para prestar vários esclarecimentos, como, por exemplo, 

sobre o caso da suspensão do pagamento de quinquênios. Diz que se os problemas 

não forem resolvidos se transformarão em uma bola de neve, que cresce a todo 

momento. Fazendo uso da palavra, o vereador Wesley fala que concorda com o 



 
 
 
 
 
Ata da reunião ordinária do dia 16.11.2015 
 

  

senhor Wagner e sugere o envio de ofício ao Prefeito repassando suas 

reivindicações. Informa que, como vereador de primeiro mandato, sempre cobrou 

por meio de indicações e requerimentos, porém esta Casa falhou por não ter tido 

pulso forte e autoridade. Diz que não vê motivos para o atraso no pagamento dos 

servidores e que a comunidade tem que vir aqui cobrar, tem que se interessar mais 

pela política para que as coisas tenham conserto, pois o momento está crítico, 

vergonhoso e difícil. Ressalta que com certeza o Presidente vai tomar 

providências, haja vista que os vereadores tentam obter informações e não 

conseguem. Reafirma que todos num contexto geral têm uma parte de culpa. Em 

aparte, o vereador Clodoaldo cita indicação de autoria do vereador Wesley que 

solicita a realização de reunião dos vereadores desta Câmara com vereadores da 

Câmara Municipal de Uberlândia-MG, para tratar de assuntos comuns aos dois 

Municípios, em especial o funcionamento da balsa que faz a travessia do 

Reservatório da Usina de Miranda. Retornando ao uso da palavra, o vereador 

Wesley tece esclarecimentos sobre a balsa, diz que recebeu a embarcação no final 

do ano de dois mil, quando era Prefeito. Ressalta que o vereador é a maior 

autoridade do Município e que os políticos da cidade de Uberlândia sempre 

trataram mal os de Indianópolis, com discriminação. De posse da palavra, o 

vereador Elmar afirma que os vereadores estão sempre cobrando do Prefeito e 

preocupados com o atraso de salários. Relata que o dinheiro que seria repassado 

a esta Casa está também atrasado em consequência de estar sendo utilizado no 
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pagamento da folha de servidores. Novamente com a palavra, o vereador Rafael 

denuncia descaso em atendimento no hospital, alega que economizar na saúde é 

um absurdo. Relata caso em que a enfermeira da Unidade Mista de Saúde disse 

que a ambulância transportaria paciente somente se tivesse mais um. Ressalta que 

audiências públicas teriam que ser realizadas. Fazendo uso novamente da palavra, 

o vereador Wesley solicita que o Presidente convide para comparecimento a esta 

Casa a Secretária Municipal de Saúde para prestar esclarecimentos. Fala que o 

hospital não pode acabar, que a cidade não pode ficar sem pronto-socorro, pois o 

Programa Saúde da Família –PSF não atende urgência e emergência. Salienta que 

o paciente que procura atendimento é porque está necessitando. Sugere a união de 

todos para a busca de respostas. Com a palavra novamente, o vereador Clodoaldo 

informa que o custo mensal da escola Pró-Infância para funcionamento será de 

aproximadamente setenta mil reais e que o Governo Federal enviou recursos para 

a construção de Unidade Básica de Saúde, entretanto tem a contrapartida do 

Município, e que será difícil colocá-la em funcionamento. Reafirma que o erro do 

atual gestor é não divulgar as coisas que estão acontecendo. Com a palavra, o 

vereador Daniel cumprimenta o senhor Wagner, informa que é o Líder do Prefeito 

nesta Casa e que não irá defender o que não tem defesa. Tece comentários sobre 

a folha de pagamento, sobre as receitas e diz que concorda com o vereador 

Clodoaldo quando este falou que o erro do Prefeito é não divulgar informações. 

Cita que o Chefe do Executivo iniciou várias obras e que certamente não contava 
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com a crise que o país está enfrentando. Relata que o Município gastou setecentos 

mil reais na recuperação da avenida e mais setecentos na escola Pró-infância e 

que a folha de pagamento no início do mandato ficava trezentos e oitenta mil reais 

a menos. Fala que atitudes foram tomadas, mas surtirão efeito no futuro. Tece 

comentários sobre os quebra-molas e a saúde, informa que a Prefeitura paga um 

médico, doutor Geraldo, que não atende aqui. Em aparte, o vereador Clodoaldo 

esclarece que o doutor Geraldo presta serviços na área da medicina do trabalho, 

emitindo laudos. Continuando sua fala, o vereador Daniel sugere conversar com 

o doutor Geraldo para verificar se este atenderia pelo menos um dia. Fala sobre o 

problema da habitação e diz que, devido a uma certidão que a Prefeitura não tem, 

a negociação com uma empresa para construção de casas está parada. Novamente 

com a palavra, o vereador Clodoaldo comenta sobre a emissão de certidões e relata 

que muitas coisas as promotorias empurram goela abaixo dos Municípios, como, 

por exemplo, o convênio com a Beneficência Evangélica Araguarina -BEA, pois 

há muito não são enviadas crianças para esta instituição, por meio do Conselho 

Tutelar. Informa que desde o início do mandato o Prefeito já fez investimentos na 

ordem de quatro milhões de reais: setecentos mil reais aplicados na avenida; 

setecentos mil reais na escola Pró-Infância; dois milhões de reais em folhas de 

pagamentos da gestão passada; um milhão e duzentos mil reais em pagamento ao 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -BDMG; duzentos mil em estradas 

rurais; quatrocentos e vinte mil reais destinados a contrapartidas de convênios. 
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Ressalta que falta divulgação e também planejamento das obras que foram 

iniciadas. Alega que se colocar a folha de pagamento em dia, tudo vai melhorar. 

Esclarece que a Prefeitura está devendo mais de quinhentos mil reais para esta 

Câmara para ver se acerta com os servidores. Retomando o uso da palavra, o 

vereador Daniel salienta que uma pessoa jamais concorre a um cargo público se 

não for para ajudar. Fala sobre a aquisição das máquinas pelo Programa de 

Aceleração do Crescimento –PAC e as caçambas que recolhem entulhos. Afirma 

que a folha de pagamento dos servidores municipais têm que ser revista e fala 

sobre aposentadorias. Novamente com a palavra, o vereador Sildo ressalta que 

falta esclarecimento e planejamento na Administração e relata que o convênio 

com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da 

Microrregião do Vale do Paranaíba CIS-AMVAP foi cancelado por falta de 

pagamento, inclusive o ônibus que transportava os pacientes foi confiscado. Em 

aparte, o Presidente comunica que o deputado Federal Tenente Lúcio liberou 

cento e noventa mil reais para a saúde, inclusive o recurso já está empenhado. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Wanilton, Presidente da Comissão de 

Finanças e Controle e relator do Projeto de Lei n.º 90, de 2015, de autoria do 

Prefeito Municipal, que estima a receita e fixa despesa do Município de 

Indianópolis para o exercício de 2016 (Proposta Orçamentária de 2016), convida 

os vereadores para reunião a realizar-se na próxima segunda-feira, às dezessete 

horas, para discussão da matéria. Continuando, relata que sua esposa trabalha no 
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hospital como enfermeira e que ela tem que cumprir as ordens que recebe. Relata 

que o médico não quis atender uma criança e somente voltou atrás na sua decisão 

quando soube quem era a criança. Fala que no último sábado não tinha ambulância 

no hospital. Em aparte, o vereador Rafael diz que pagou táxi para um paciente e 

que o trator que atendia o pequeno produtor não está realizando serviços por falta 

de pneu. Retomando a palavra, o vereador Wesley fala sobre o Instituto Nacional 

de Seguridade Social –INSS, ressalta que cada gestão tem que reinventar e que o 

maior câncer da Administração é a falta de planejamento, principalmente com o 

funcionalismo público. Relata que na sua gestão de Prefeito chegou a pagar os 

funcionários com vale-compra e enfatiza que o administrador público tem que ter 

uma visão geral do Município, utilizando das pequenas e grandes coisas. Fala que 

o tempo acabou, que tem que ver o que se salva agora e saber falar não. Fazendo 

uso novamente da palavra, o vereador Clodoaldo comunica que a promotoria está 

acionando o Município para a criação do Serviço de Proteção ao Consumidor -

PROCON. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de 

todos, convoca os colegas para a nona reunião do segundo período da sessão 

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no dia sete do mês de dezembro, 

no horário regimental, e para a segunda reunião extraordinária, a realizar-se 

também no dia sete do mês de dezembro, às vinte horas e trinta minutos, para 

deliberar o Projeto de Lei n.º 90, de 2015, que estima a receita e fixa despesa do 

Município de Indianópolis para o exercício de 2016 (Proposta Orçamentária de  
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2016),  determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 

16 de novembro de 2015. 
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