
ATA DA NONA 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 nove do mês de outubro 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 sem alteração. Logo em seguida, 

são lidas as correspondências recebidas, destacando-se o Ofício n.º 212/2017-

GP/PMI, de autoria do Prefeito Municipal, por meio do qual solicita a retirada 

de tramitação do Projeto de Lei n.º 24, de 2017, de sua autoria, que autoriza a 

abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento vigente, mediante 

excesso de arrecadação. De autoria da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, é apresentado e discutido parecer concluindo pela 
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constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 

25, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo 

a contratar com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA/MG reconhecimento de dívida e parcelamento. Também de autoria 

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

parecer concluindo pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Lei n.º 26, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, 

que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento 

vigente, e dá outras providências. A Comissão de Finanças e Controle requer 

à Mesa Diretora o envio de oficio ao Prefeito Municipal a fim de solicitar 

relatório sobre as sentenças que condenaram o Município a pagar as dívidas 

ou indenizações, contendo, pelo menos, as informações discriminadas seguir, 

para instruir o exame do Projeto de Lei nº 26, de 2017: a) valores das 

condenações ou dos acordos homologados judicialmente, nome dos credores, 

datas de pagamento das despesas e forma de correção dos valores devidos; e 

b) data do trânsito em julgado das sentenças e de ajuizamento das ações que 

resultaram na condenação do Município. O requerimento é colocado em 

discussão. Neste momento, são apresentadas as seguintes indicações: n.º 51, 

de 2017, de autoria do vereador Lusmar, por intermédio da qual solicita ao 

Prefeito Municipal a realização do serviço de reforma da estrada ramal que dá 
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acesso à propriedade do senhor Maurinho Coelho, localizada na Região de 

Furnas. Levada à discussão, o vereador Lusmar esclarece que o proprietário 

pediu a reforma da estrada e que a máquina realizou serviço próximo ao local 

e não consertou a via. Submetida à votação, é aprovada por unanimidade; n.º 

52, de 2017, de autoria dos vereadores Lusmar e Carla, por intermédio da 

qual indicam à Mesa Diretora o direcionamento dos recursos da Câmara 

Municipal, que serão devolvidos ao Poder Executivo, no final do atual 

exercício, para execução da reforma da Unidade Mista de Saúde Batista 

Naves. Colocada em discussão, o vereador Lusmar afirma que esta Casa quer 

ajudar o Prefeito Municipal a governar. Diz que a reforma é necessária haja 

vista que o espaço físico onde está funcionando a Unidade Mista de Saúde 

não comporta a grande demanda de pacientes. Relata que o lema da 

campanha eleitoral do atual gestor foi saúde em primeiro lugar e que também 

há um Termo de Ajuste de Conduta –TAC para ser cumprido. O Presidente 

ressalta que esta Casa está economizando e que no final do exercício 

devolverá recursos ao Poder Executivo para investimentos. Salienta que é 

bom abordar este assunto, pois assim a população vai sendo informada. 

Relata que de início a sugestão foi reformar o ginásio, pois a reforma da UMS 

despenderá de mais recursos. Afirma que vai trocar ideia com todos os 

vereadores antes da devolução dos recursos. A vereadora Carla esclarece que 
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apresentou a indicação devido à urgência na saúde. Cita que há somente um 

leito onde a Unidade Mista de Saúde está funcionando e fala que está 

preocupada com a degradação do prédio onde funcionava a unidade. Ressalta 

que quanto mais tempo demorar em realizar a reforma da UMS mais 

destruído o prédio ficará e que saúde deve vir em primeiro lugar. O vereador 

Clodoaldo alega que há vários setores da Prefeitura necessitando de alguma 

coisa, enquanto isso o Chefe do Poder Executivo está pagando horas extras e 

gratificações, conforme Ofício nº 221/2017-GP/PMI, em resposta ao 

Requerimento nº 18, de 2017, de sua autoria. Cita valores de horas extras e 

gratificações pagas e afirma que tem funcionário recebendo sem trabalhar. 

Enfatiza que esta Casa está fazendo sua parte, economizando, enquanto a 

Prefeitura não faz a mesma coisa. O vereador Lusmar afirma que no Portal da 

Transparência da Prefeitura só é publicado o que é de interesse do Poder 

Executivo, que tem que fazer as coisas certas, mostrar a verdade e se errar 

tem que ser punido. O Presidente reafirma que os recursos que serão 

devolvidos são para ajudar o Município e que fará divulgação para 

conhecimento da população. Levada a indicação à votação, recebe aprovação 

unânime; e n.º 53, de 2017, de autoria deste Presidente, pela qual solicita ao 

Prefeito Municipal a prestação periódica de serviço de apoio psicológico aos 

profissionais da área da educação, de forma individual ou coletiva, prestada 
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por profissional habilitado ou equipe multidisciplinar. Submetida à discussão, 

tece comentários sobre a tragédia ocorrida na cidade de Janaúba, Minas 

Gerais, onde o vigia da creche ateou fogo nas crianças. Salienta que todos 

têm que ficar alertas para estas questões e ressalta a importância do 

acompanhamento psicológico. O vereador Lusmar parabeniza o autor da 

indicação e afirma que ficou horrorizado com a tragédia de Janaúba e diz 

esperar que este acontecimento sirva de alerta. O vereador Clodoaldo cita que 

há quatro psicólogas na Prefeitura que podem realizar palestras. O Presidente 

afirma que há o doutor Renato, psiquiatra, e a empresa Acácia, que também 

podem apoiar esta iniciativa, não somente na área da educação, mas também 

a servidores de outros setores da Prefeitura. Colocada a indicação em 

votação, recebe aprovação unânime. De autoria do Prefeito Municipal, são 

apresentados o Projeto de Lei n.º 27, de 2017, que institui a Declaração 

Eletrônica de Serviços Prestados nas Operações de Cartões de Crédito ou 

Débito ou Similares – DESPCRED – pelas Administradoras de Cartão de 

Crédito ou Débito ou Similares e o Projeto de Lei n.º 28, de 2017, que 

autoriza a celebração de convênio com o Hospital Santa Casa de Misericórdia 

de Araguari para realização de cirurgias cardíacas de alta complexidade, e dá 

outras providências. Neste momento, o Presidente suspende os trabalhos. 

Reaberta a reunião, é apresentado de autoria da Mesa Diretora requerimento 
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de anuência dos vereadores para que o Projeto de Lei n.º 28, de 2017, tramite 

sob o regime de urgência especial, conforme solicitado pelo Prefeito 

Municipal na mensagem de encaminhamento da proposição. Levado o 

requerimento à discussão, o vereador Clodoaldo cita o art. 2º do referido 

projeto que autoriza o Município a custear dois procedimentos cirúrgicos de 

alta complexidade a cada trimestre, e indaga como fazer se mais pessoas 

necessitarem dos procedimentos. Sugere a supressão do art. 7º, do Projeto de 

Lei n.º 28, de 2017, pois este autoriza o convênio ser aditivado para 

aprimoramento, ou seja, o convênio poderá ser alterado sem necessitar de 

autorização legislativa. Questiona o assessor jurídico desta Casa, servidor 

Selmo Alves de Souza, sobre as certidões negativas de débito. O assessor 

jurídico, autorizado pelo Presidente, esclarece que as certidões negativas 

deverão ser apresentadas no momento da celebração do convênio. O vereador 

Lusmar cita que a demanda na saúde é crescente. O vereador Welbemar 

afirma que as preocupações do vereador Clodoaldo são válidas, diz que o art. 

2º do projeto limitou os procedimentos, mas o art. 7º autoriza aditivos. O 

vereador Barroso fala que toda colocação é válida, ressalta que foi solicitado 

regime de urgência na aprovação da matéria e opina que o projeto deve ser 

aprovado sem alteração. O vereador Clodoaldo informa que o projeto foi 

protocolado nesta manhã e afirma que o projeto não estipula prazo para 
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pagamento dos procedimentos que serão efetuados. Diz que não é contra a 

matéria. O Presidente esclarece que há uma paciente aguardando a aprovação 

deste projeto para realizar cirurgia. Informa que esta paciente tentou realizar o 

procedimento pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU e não 

conseguiu e que também impetrou ação no Ministério Público. Fala que agora 

surgiu a oportunidade por meio do convênio com a Santa Casa de Araguari, 

autorizado pelo Projeto de Lei n.º 28, de 2017, e que com este convênio o 

Município economizará. O vereador Clodoaldo indaga se não teria que ser 

realizado processo licitatório ou é por inexigibilidade, porque não foram 

enviadas as planilhas de custo. O Presidente esclarece que o Tribunal de 

Contas exige a apresentação de três orçamentos quando é contratação. O 

assessor jurídico salienta que a fala do vereador Clodoaldo é pertinente e cita 

os valores constantes do anexo do projeto. O vereador Clodoaldo pergunta se 

depois que o convênio for celebrado poderá ser apresentada emenda. O 

assessor jurídico esclarece que só o Chefe do Poder Executivo poderá 

apresentar emenda. O vereador Barroso indaga se os gastos vão ser 

contabilizados no percentual de limite da saúde. O servidor Selmo informa 

que a dotação orçamentária constante no art. 9º é do Fundo Municipal de 

Saúde e que a despesa prevista no projeto poderá ser computada para efeito 

de apuração do percentual de despesa com os serviços de saúde. Submetido o 
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requerimento de urgência ao Projeto de Lei nº 28, de 2017, à votação, é 

aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, o Presidente distribui para 

pareceres o Projeto de Lei n.º 25, de 2017, à Comissão de Finanças e 

Controle; Projetos de Lei n.º 27, de 2017; e n.º 28, de 2017, à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, e o Projeto de Lei n.º 28, de 2017, às 

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

Comissão de Finanças e Controle, vereador Barroso, designa o vereador 

Lusmar relator do Projeto de Lei n.º 25, 2017, e avoca para si a relatoria do 

Projeto de Lei n.º 28, de 2017. O Presidente da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, vereador Welbemar, nomeia para relator do Projeto de Lei 

nº 27, de 2017 o vereador Elmar e se autodesigna relator do Projeto de Lei n.º 

28, de 2017. O Presidente da Comissão de Serviços Públicos, vereador 

Clodoaldo, avoca para si a relatoria do Projeto de Lei n.º 28, de 2017. De 

autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é apresentado e 

discutido parecer oral pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Lei n.º 28, de 2017. A Comissão de Finanças e 

Controle também apresenta parecer oral favorável à normal tramitação do 

Projeto de Lei n.º 28, de 2017, que é colocado em discussão. De autoria da 

Comissão de Serviços Públicos, é apresentado e discutido parecer oral 

favorável à aprovação do Projeto de Lei n.º 28, de 2017, com as seguintes 
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ressalvas: 1) Que todos os pacientes que necessitarem sejam atendidos; e 2) 

Que os procedimentos não sejam prejudicados por falta de pagamento. 

ORDEM DO DIA. Submetido o Projeto de Lei n.º 28, de 2017, à discussão e 

votação únicas, é aprovado por unanimidade. Imediatamente, a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação apresenta o parecer de redação final do projeto 

de lei ora aprovado, que, discutido e votado, recebe aprovação unânime. O 

vereador Clodoaldo afirma que a Câmara fez sua parte e pede a Deus que 

abençoe a paciente que irá fazer a cirurgia desejando que tudo dê certo. 

GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador Lusmar 

ressalta que esta reunião está sendo concluída com sucesso, devido à 

aprovação do importante Projeto de Lei n.º 28, de 2017. Continuando, relata 

que o Posto de Saúde da Região de Angico foi totalmente equipado na 

semana passada para receber inspetoria. Diz que agora irá verificar se o posto 

continuará da mesma forma ou se foi só para realizar a inspeção. Cita que o 

Posto de Saúde da Região de Campo Alegre está necessitando de reforma, 

pois com as chuvas foi totalmente alagado. Ressalta que todos os postos têm 

que funcionar bem para atender à população. De posse da palavra, o vereador 

Clodoaldo tece comentários sobre o Projeto de Lei n.º 28, de 2017, e indaga 

se é obrigatório realizar os procedimentos cirúrgicos cardíacos só na Santa 

Casa. Em resposta, e novamente autorizado pelo Presidente, o assessor 
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jurídico responde que o projeto disciplina apenas o ajuste com a Santa de 

Casa de Araguari para procedimentos cardíacos, mas o convênio não impede 

que o Município pague procedimentos médicos realizados em outros 

hospitais. Com a palavra, a vereadora Carla questiona se o número de 

procedimentos é cumulativo. Fazendo uso da palavra, o vereador Welbemar 

diz que o Prefeito Municipal enviou o Projeto de Lei n.º 28, de 2017, para se 

resguardar. Relata que o pedido da vereadora Carla apresentado na Indicação 

n.º 50, de 2017, foi atendido e que foi realizado mutirão de limpeza no 

Conjunto Vila Nova. Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo 

solicita ao Líder do Prefeito, vereador Elmar, o envio do projeto da lei 

orçamentária anual. Cita que este projeto deveria ter sido enviado até o dia 

trinta do mês de setembro e audiências públicas devem ser realizadas para 

aprimoramento da lei orçamentária, inclusive para saber qual a opinião da 

população quanto à aplicação dos recursos que serão devolvidos pela Câmara. 

O Presidente comunica que foram enviados para o Município dois médicos 

do Programa Federal Mais Médicos, sendo pequena a contrapartida da 

Prefeitura. Em aparte, o vereador Welbemar informa que os médicos são de 

nacionalidade brasileira, entretanto formaram no exterior. Retomando a 

palavra, a vereadora Carla indaga quando será realizada a audiência sobre 

iluminação pública e relata que está tramitando no Senado Federal projeto 



 
 
 
 
 

Ata da reunião ordinária do dia 9/10/2017 
 

  

que prevê o fim da estabilidade do servidor público. Ressalta que este projeto 

será bom para todos. O Presidente comunica que a audiência sobre 

iluminação pública será realizada no próximo dia vinte e seis, às nove horas. 

Com a palavra novamente, o vereador Clodoaldo afirma que gratificações 

pagas sem justificativas devem ser ressarcidas e relata que está recebendo 

muitas reclamações sobre a prestação de serviços da balsa. Pergunta se a 

concessão do serviço pode ser feita de uma gestão para outra. Em resposta, o 

servidor Selmo diz que sim e que o prazo da concessão pode ser longo. O 

Presidente esclarece que o valor cobrado pela travessia do lago na balsa tem 

que ter definido mediante planilha dos custos. Retomando o uso da palavra, o 

vereador Lusmar tece comentários sobre o projeto que prevê o fim da 

estabilidade no serviço público, que está tramitando no Senado Federal. 

Afirma que o servidor público tem que apresentar rendimento. Cita que a 

Prefeitura Municipal possui cerca de quinhentos funcionários e muitos não 

apresentam bom rendimento, não têm responsabilidade, não cumprem 

horário. Relata que um motorista estava trafegando numa velocidade de cento 

e quarenta quilômetros por hora, inclusive passou por radar. Novamente com 

a palavra, o vereador Clodoaldo questiona se a lei que prevê o fim da 

estabilidade pode ser aplicada no Município e qual o limite do percentual para 

pagamento de hora extra. O assessor jurídico desta Casa, servidor Selmo, 
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esclarece que o Plano de Cargos e Carreira do Município define critérios de 

avaliação dos servidores e é possível a perda de cargo público em razão de 

desempenho insatisfatório. Explica que o servidor pode fazer até duas horas 

extras por dia e que o estatuto dos servidores municipais limita o valor das 

gratificações por trabalho técnico a um terço do vencimento. Fazendo uso 

novamente da palavra, o vereador Lusmar afirma que não adianta o 

Município ter uma boa receita se o gestor não administrar com pulso firme. 

Fala que o Prefeito Municipal tem que gerir com responsabilidade para não 

cometer improbidade administrativa. Enfatiza que o servidor tem que 

apresentar rendimento, pois recebe o salário em dia. Novamente com a 

palavra, o vereador Welbemar relata que no mandato passado os servidores 

eram avaliados por um grupo e havia os que agiam politicamente. O 

Presidente tece comentários sobre avaliação do servidor e alega que a lei 

federal vai impor mais respeito, vai ajudar. Em aparte, a vereadora Carla diz 

que o próprio servidor se conscientizará de suas responsabilidades. O 

Presidente agradece o empenho dos vereadores na aprovação do Projeto de 

Lei n.º 28, de 2017, ressalta que ajudar o próximo faz bem, principalmente 

quando envolve questão de saúde. 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 décima reunião do segundo período da sessão 
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legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia dezesseis 

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

encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2017. 
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