
ATA DA TERCEIRA 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 vinte e dois do mês de fevereiro 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, Clodoaldo José Borges, Secretário, Daniel Alves Miranda, 

Douglas Alexandre Bento Pereira, Elmar Fernandes de Resende, Rafael de 

Almeida Jacó, Sildo Antônio Pedróis e Wanilton José Borges. 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; e da ata da reunião 

anterior, que, levada à discussão e votação, é aprovada sem restrições; e das 

correspondências recebidas. Neste momento, são apresentadas as seguintes 

proposições: Indicação n.º 1, de 2016, de autoria do vereador Wanilton, por 

meio da qual sugere que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –ECT 

pague parte dos custos da reforma do prédio do Município cedido à empresa 

para funcionamento da agência dos Correios, o que pode ser feito mediante a 

concessão à Prefeitura Municipal de isenção de preços se serviços de postagem, 
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até o valor das despesas com a obra que tocar aos Correios. Colocada em 

discussão e votação, é aprovada por unanimidade; e a Moção n.º 2, de 2016, 

proposta pelo vereador Wanilton e subscrita pelos demais vereadores, por meio 

da qual consignam voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio 

de Pádua Cantarutti, ocorrido no último dia quatorze do mês de fevereiro, 

dando-se ciência dessa deliberação à família enlutada. A Moção é levada à 

discussão. De autoria do Prefeito Municipal, é apresentado o Projeto de Lei n.º 

97, de 2016, que altera a redação do art. 128, que disciplina o abono família, 

da Lei n.º 125, de 18 de dezembro de 1957, Estatuto dos Funcionários Públicos 

do Município. O Presidente informa que o projeto de lei ora apresentado será 

autuado como Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016, por alterar artigo 

da Lei nº 125, de 18 de dezembro de 1957, recepcionada pelo art. 55, parágrafo 

único, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, como lei complementar. Em 

ato contínuo, a Mesa Diretora apresenta requerimento solicitando anuência do 

Plenário para que o Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016, tramite sob o 

regime de urgência especial conforme solicitado pelo autor do projeto na 

mensagem de encaminhamento da matéria. Submetido à discussão, o 

Presidente consulta os Presidentes das Comissões Permanentes se pode dar 

continuidade normal à tramitação do projeto. O vereador Daniel afirma que um 

projeto dessa importância dever ser bem analisado, levando-se em 
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consideração a situação dos servidores. Cita que os vereadores receberam do 

setor de Recursos Humanos da Prefeitura uma listagem dos servidores 

contemplados com o abono família e que há muitas irregularidades. Ressalta 

que não se pode fazer diferenciação no pagamento desse benefício. Diz que o 

projeto não vai ser votado hoje e que esta Casa não quer prejudicar ninguém. 

O vereador Clodoaldo fala que concorda com o vereador Daniel e alega que 

nenhum vereador quer prejudicar ninguém. Afirma que muitas coisas têm que 

ser revistas na Prefeitura, pois daqui a alguns anos o gestor não dará conta de 

administrar a folha de pagamento. Informa que um dos seus filhos já não 

deveria estar recebendo o abono família. Sugere a instituição de uma comissão 

para analisar e rever várias coisas. O vereador Daniel aponta desigualdades no 

Plano de Cargos e Carreiras, como, por exemplo, servidores de serviços gerais, 

garis, recebendo menos de um salário mínimo, motoristas com baixos salários. 

O vereador Clodoaldo cita que há casal de funcionários que recebe altos 

salários e dois abonos família. Neste momento, o Presidente convida para 

tomar assento à Mesa Diretora o Vice-Prefeito, senhor Idevan Vaz de Resende, 

e agradece a presença no Plenário do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, 

senhor Eustáquio José da Silva. O vereador Wesley salienta que este projeto é 

para início de mandato, sugere reprovar a matéria e que esta seja enviada no 

ano que vem. Ressalta que a Prefeitura está necessitando de reformas 
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estruturais e de planejamento. O vereador Rafael afirma que este projeto não 

deveria ter entrado nesta Casa e que a correção de quem está recebendo abono 

família errado deve ser feita na Prefeitura. O vereador Sildo informa que 

solicitou ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura a listagem dos servidores 

contemplados com o benefício. Afirma que é direito adquirido do servidor, que 

deve ser feito recadastramento e que é a favor de filho receber abono família 

até os vinte e um anos, se estudante. O vereador Elmar alega que o projeto deve 

ser discutido, porém o momento não é oportuno para sua apresentação. Cita 

que os servidores estão há três anos sem reajuste e o gestor quer fazer mais 

cortes. O vereador Daniel enfatiza que tem que ter igualdade para todos, que o 

filho do gari assim como o filho do servidor que ganha mais têm os mesmos 

direitos. O Presidente afirma que cada um tem que lutar pelo seu direito e que 

o setor de Recursos Humanos tem que ter aptidão para ajustar todas as 

situações, tem que trabalhar. Tece comentários sobre o salário dos garis e 

ressalta que o setor de Recursos Humanos tem que ajudar o Prefeito, fazer 

estudos para o recadastramento e verificar as ilegalidades. O vereador Sildo diz 

que o projeto não precisava ter vindo. O vereador Wanilton ressalta que o 

estatuto foi feito em 1957 e que deveria ter sido revisto há muitos anos. Cita o 

caso do servidor doutor Geraldo e afirma que esta Casa não deve assumir esta 

responsabilidade aprovando o projeto. O vereador Clodoaldo solicita ao 
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Presidente que repasse o projeto para a Comissão de Finanças e Controle, pois 

envolve assunto financeiro. Colocado o Requerimento de urgência em votação, 

é reprovado por sete votos contrários a um voto favorável, emitido pelo 

vereador Wesley. Em ato contínuo, o Presidente distribui o Projeto de Lei 

Complementar n.º 8, de 2016 para pareceres às três Comissões Permanentes 

desta Casa. O Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

vereador Rafael, designa o vereador Wanilton relator da matéria. Os vereadores 

Clodoaldo e Daniel, Presidentes das Comissões de Finanças e Controle e de 

Serviços Públicos, respectivamente, avocam para si a relatoria do Projeto de 

Lei Complementar n.º 8, de 2016. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da 

palavra, o vereador Clodoaldo esclarece que, como Presidente da Comissão de 

Finanças e Controle e membro da Comissão de Serviços Públicos, gostaria de 

convidar a Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município –

SIND SEP, senhora Mara Rúbia Silva Miranda, e os servidores interessados 

para participarem das reuniões das comissões para discussão do Projeto de Lei 

Complementar n.º 8, de 2016. Reafirma que esta Casa não quer prejudicar 

ninguém, que tem que fazer ajustes para não haver injustiças e que aguardará 

as informações que serão solicitadas. Agradece a presença de todos no Plenário 

e compara que esta Casa com muitas pessoas é como jogar num estádio bem 

cheio. Convida a todos para continuarem participando das reuniões e fazendo 
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suas cobranças. Neste momento, o servidor José Abadio, presente no Plenário, 

questiona os vereadores sobre o pagamento de quinquênios que foi suspenso 

no período de setembro a dezembro do ano passado. Informa que completou 

mais um quinquênio no mês de janeiro e que solicitou o pagamento deste no 

mês de fevereiro. Pergunta qual providência que tem que tomar e como os 

vereadores podem ajudá-lo. A professora Carmemlúcia, também presente no 

Plenário, indaga se foi feito decreto suspendendo o pagamento dos quinquênios 

e se esta Casa aprovou a proposição. Em resposta, o vereador Clodoaldo 

explica que o decreto é de autonomia do Prefeito e não necessita de aprovação 

dos vereadores. Ressalta que o quinquênio é um direito adquirido do servidor 

e que se entrar na justiça vai receber. Diz que o Sindicato pode fazer isto. Cita 

que a folha está no limite prudencial e que com o corte do abono família poderá 

ser feito o pagamento dos quinquênios. Informa que horas extras e gratificações 

não estão sendo pagas. Afirma que o setor de Recursos Humanos deve verificar 

as ilegalidades no pagamento do abano família e pagar os quinquênios. Em 

aparte, o vereador Rafael fala que os contratos devem ser cortados. 

Continuando, o vereador Clodoaldo diz que tem que rever muitas coisas. O 

Presidente alega que os contratos do setor de saúde não podem ser rescindidos 

de jeito nenhum, devido ao momento crítico que estamos enfrentando e que se 

for preciso tem que contratar mais profissionais. Enfatiza que tem que fazer o 
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recadastramento dos servidores que recebem o abono família, pois há servidor 

que não tem filho e recebe o benefício. Novamente com a palavra, o vereador 

Clodoaldo cita algumas imposições do Ministério Público ao Município como 

a criação do PROCON –Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor e da 

Procuradoria Geral, e celebração de convênio com o Instituto Mineiro de 

Agropecuária -IMA. Ressalta que esta Casa ao aprovar ou reprovar os projetos 

paga ônus e tem que haver justiça. Cita que não tinha conhecimento da listagem 

dos servidores que recebem abono família e que irá pedir informações. O 

Presidente enfatiza que abriu espaço para o diálogo, mas sem ofensas. Ressalta 

que os vereadores não querem prejudicar ninguém e que se o Projeto de Lei 

Complementar n.º 8, de 2016, fosse aprovado hoje muitas pessoas seriam 

prejudicadas. Afirma que aqui nesta Casa age dentro da legalidade para 

benefício de todos. O servidor José Abadio diz que não quis ofender ninguém 

e que tem pressa na resolução do pagamento dos quinquênios, senão só vai 

protelando. A professora Maria Lúcia, presente no Plenário, relata que é a única 

professora do Município que não recebe pela graduação. Afirma que é 

humilhante, que está sendo discriminada, que é revoltante, pois estudou durante 

quatro anos para se graduar e agora não pode acrescentar este percentual no 

seu salário. Fala que é um desabafo que está fazendo. O Presidente afirma que 

os servidores estão certos, que esta Casa é a voz do povo e que cada caso tem 
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que ter sua resposta. De posse da palavra, o vereador Wanilton solicita ao Vice-

Prefeito para corrigir erros e menciona sua indicação, apresentada nesta 

reunião, que sugere que os Correios paguem parte da reforma realizada no 

prédio cedido à empresa, o que pode ser feito mediante a concessão à Prefeitura 

Municipal de isenção de preços de serviços de postagem, até o valor das 

despesas com a obra que tocar aos Correios. Continuando, o vereador Wanilton 

sugere que as Comissões emitam parecer conjunto ao Projeto de Lei 

Complementar n.º 8, de 2016, convida a Presidente do SIND SEP para 

participar e afirma que é só revisar os erros na concessão do abono família. 

Com a palavra, o vereador Wesley cita que esta Casa já aprovou muitos 

projetos em regime de urgência especial e por isso votou contra o regime de 

tramitação simples do Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016. Ressalta 

que não precisava dar continuidade ao projeto, haja vista que é só corrigir os 

erros na concessão do abono família. Ressalta que o momento é inoportuno e 

que tudo depende de planejamento. Enfatiza que a lei tem que servir a todos, 

comunica que quer participar da comissão para reforma do Plano de Cargos e 

Carreiras da Prefeitura e enfatiza que tem que salvar o que der neste resto de 

mandato. Afirma que está disposto e disponível para ajudar. Retomando a 

palavra, o vereador Clodoaldo alega que tem muitas questões erradas e que 

quer trabalhar em cima de dados. Tece novamente comentários sobre o limite 
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prudencial da folha de pagamento. Fazendo uso da palavra, o vereador Douglas 

cumprimenta a todos e informa que ficou sabendo do projeto sobre o abono 

família por meio das redes sociais. Afirma que é contra qualquer corte que afete 

o servidor municipal e que sempre lutou por melhores salários. Relata que 

escuta muitos comentários ruins nas ruas e que muitas pessoas falam mal dos 

vereadores. Salienta que esta Casa não quer ferrar ninguém e quer fazer o certo. 

De posse da palavra, o vereador Daniel tece comentários sobre o projeto de 

aumento de trinta e três por cento que foi concedido aos servidores municipais. 

Cita que o projeto foi aprovado por unanimidade, reafirma que jamais esta Casa 

quis prejudicar os servidores e fala que ninguém reconhece o trabalho que aqui 

é feito, só atiram pedras. Menciona que o projeto referente aos salários dos 

professores foi aprovado da mesma maneira que chegou nesta Câmara. Com a 

palavra, o vereador Rafael afirma que é contra o Projeto de Lei Complementar 

n.º 8, de 2016, solicita aos cidadãos que sempre participem das reuniões, 

informa que não conseguiu três assinaturas dos vereadores para apresentar o 

projeto que visa alterar o número de reuniões ordinárias e solicita à Mesa 

Diretora que apresente o projeto. Relata que a população comenta que o 

vereador ganha bem e não trabalha. Fazendo uso da palavra, o vereador Sildo 

alega que o vereador trabalha e parabeniza a Presidente do SIND SEP pelo 

trabalho que realiza. Em aparte, o vereador Rafael diz que também ficou 
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sabendo do projeto sobre o abono família na rede social. Novamente com a 

palavra, o vereador Douglas relata que o ano passado ficou dez meses sem 

carro e relembra que esta Casa devolveu à Prefeitura cerca duzentos e trinta 

mil reais que foram utilizados para pagamento dos servidores. Fala que a 

Prefeitura está devendo somente o décimo terceiro salário para o 

funcionalismo. Com a palavra, o vereador Elmar parabeniza todos os 

participantes da campanha contra a dengue realizada na última sexta-feira e 

enfatiza que se cada um fizer sua parte podemos acabar com o mosquito. O 

Presidente, também, parabeniza os responsáveis pela campanha, enfatiza que é 

através dos debates que se aprende e que se for para prejudicar alguém o projeto 

sobre o abono família não vai ser aprovado. Afirma que esta Casa sempre 

trabalhou, que os mandatos passam e os servidores permanecem. Diz que tem 

que lutar por um bom lugar, com todos bem, trabalhando com satisfação. Tece 

comentários sobre os altos custos dispendidos pela vigilância sanitária. Relata 

que se o Código de Posturas fosse aplicado estes gastos com certeza 

diminuiriam, pois ao multar o proprietário de terreno baldio sujo, a incidência 

do mosquito transmissor da dengue e outras doenças ficaria menor. Ressalta 

que a maioria das questões reflete sobre o funcionalismo. Novamente com a 

palavra, o vereador Rafael parabeniza o pessoal da zoonoses pelo trabalho que 

estão realizando e fala que a situação da dengue na cidade está crítica. Relata 
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que foi encontrado foco do mosquito transmissor da doença no almoxarifado 

da Prefeitura. Salienta que para cobrar cuidados da população a Prefeitura tem 

que primeiro cuidar de seus próprios prédios. O Presidente enfatiza que esta 

reunião foi produtiva e que vai olhar todas as questões apresentadas. Agradece 

a presença da senhora Mara Rúbia, Presidente do SIND SEP e coloca esta Casa 

à disposição de todos. Continuando, faz a leitura do art. 71, do Regimento 

Interno desta Casa, que tem o seguinte teor: “Os vereadores são invioláveis no 

exercício de seu mandato, na circunscrição do Município, por suas opiniões, 

palavras e votos.” Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 

presença de todos, convoca os colegas para a quarta reunião do primeiro 

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

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

encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2016. 
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