
ATA DA QUARTA 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 sete do mês de março 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, Sildo Antônio Pedróis, Wanilton 

José Borges. O vereador Rafael de Almeida Jacó 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 pede ao Secretário que proceda à 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 Finanças e Controle, é 

apresentado e discutido parecer reiterando o parecer anterior pela adequação 

financeira e orçamentária do Projeto de Lei n.º 93, de 2015. As Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças e Controle apresentam requerimento 

pelo qual pedem à Mesa Diretora para solicitar ao Prefeito Municipal  as seguintes 

informações sobre o Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2015: a) qual o 
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montante da redução da despesa com pessoal se o projeto for aprovado na forma 

proposta pelo Prefeito Municipal  b) quanto será economizado, caso o projeto 

consista apenas na revogação  dos incisos I e IV, do art. 128, da Lei n.º 125/57, 

que preveem o pagamento de abono família por esposa e filha solteira que não 

tiver profissão lucrativa; c) atualmente, o total da despesa com pessoal do Poder 

Executivo ultrapassa o limite de prudência, fixado  pelo parágrafo único, do art. 

22, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal)  d) caso a resposta ao item anterior seja afirmativa, informar o percentual 

da despesa com pessoal, apurado na forma do § 2º, do art. 18, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; e) ainda na hipótese de a resposta do item c for 

afirmativa, esclarecer as medidas que serão adotadas para eliminar o percentual 

excedente da despesa com pessoal.  O Presidente solicita que o Secretário faça a 

leitura do despacho ao Projeto de Lei n.º 92, de 2015 que autoriza a regularização 

de posse urbana dos imóveis que menciona e dá outras providências, em que 

comunica a juntada aos autos n.º 112, de 2015, dos documentos entregues a esta 

Casa, no dia 7 de março, pelo Diretor de Tributos da Prefeitura, requeridos pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para instruir o exame do projeto, e 

determina que a citada comissão se manifeste no prazo regimental. Explica que 

foi entregue toda a documentação para a regularização dos terrenos. Pede que as 

Comissões agilizem seus pareceres para votação. ORDEM DO DIA. Neste 

momento, é submetido à discussão única o Projeto de Lei n.º 93, de 2015, de 
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autoria do Prefeito, que autoriza o Município firmar convênio com o Instituto 

Mineiro de Agropecuária –IMA. Não havendo quem queira discutir o projeto, 

levado à votação,  é aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, a Comissão de 

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

ora aprovado, que, discutido e votado, recebe aprovação unânime. GRANDE 

EXPEDIENTE. O Presidente registra a presença no Plenário do ex-vereador 

Eustáquio José da Silva, da Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, 

senhora Mara Rúbia da Silva Miranda, e do servidor Silvace Dias de Ávila, 

encarregado do setor de epidemiologia, e convida a Secretária Municipal de 

Saúde, senhora Andréia Silva Rezende, previamente inscrita na secretaria desta 

Casa, a fazer uso da tribuna. Com a palavra, a Secretária apresenta os relatórios 

das ações da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao primeiro e segundo 

quadrimestres do ano de 2015 e comunica que o relatório anual será entregue até 

dia 30 de março ao Conselho Municipal de Saúde e, logo em seguida, 

encaminhado a esta Casa. Explica que o relatório é feito baseado em sistema 

disponibilizado por programa do governo e aprovado pelo Conselho Municipal de 

Saúde. A Secretária apresenta dados referentes aos atendimentos em saúde, com 

destaque para: as sete unidades de saúde, em que trabalham oitenta e dois 

profissionais, cobrindo cem por cento da atenção básica, mais dois mil 

atendimentos fora de domicilio, mais cinquenta mil procedimentos dentro do 

Programa Saúde da Família, quase 20 mil exames laboratoriais. Salienta que, no 
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primeiro quadrimestre, foram aplicados 25,70% da receita de impostos e 

transferências do Município nas ações de saúde e, no segundo quadrimestre, 

21,26%, sendo que a lei estabelece o mínimo de 15%. Demonstra que os recursos 

financeiros vem caindo ao longo dos meses e que dúvidas a respeito da gestão 

financeira dos recursos deverão ser sanadas com o contador Alexandre. Agradece 

o espaço e relembra que em breve enviará o Relatório Anual. Por fim, dá algumas 

explicações sobre os comentários da reunião passada. Sobre os contratos na área 

de saúde, esclarece que são todos vinculados a programas, excetuados  apenas os 

contratos em caráter de emergência. Sobre a dengue, revela que o Município não 

atingiu a porcentagem limite de casos da doença. Relata que os casos de dengue 

ainda não são alarmantes. Fala que o Município de Coromandel aprovou lei que 

estabelece advertências, verbal e escritas, e multas para aquelas pessoas que 

tiverem focos de dengue em casa e terrenos. Avisa que enviará projeto similar. 

Esclarece que muitas pessoas não deixam os agentes de endemias entrar em suas 

casas, o que é crime. O vereador Clodoaldo indaga quantos casos de dengue, 

chikungunya e zika confirmados no Município. Em resposta, a Secretária afirma 

que foram notificados dez casos de dengue, mas alguns aguardam resultado para 

confirmação. Sobre a chikungunya e zika, diz que não há casos. O servidor Silvace 

afirma que houve três casos confirmados de dengue. A Secretária Andréia pede 

que a população procure as Unidades de Saúde, preferencialmente no período 

diurno, para avaliação, tratamento e acompanhamento dos casos. E reitera a 
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necessidade de limpeza dos quintais e terrenos. Enfatiza que a limpeza é 

responsabilidade dos proprietários, não dos agentes de endemias. Estes devem 

identificar e eliminar os focos, explica a Secretária. O vereador Clodoaldo indaga 

sobre quais providências a Secretaria toma a respeito dos animais abandonados 

nas ruas. Em resposta, o Secretária Andréia disse que o assunto já foi amplamente 

discutido na AMVAP e o Município poderia firmar convênio com a Universidade 

Federal de Uberlândia que cobraria cerca de cem reais pela castração de cada 

animal e o Município também deveria arcar com despesas com hospedagem e 

alimentação para quinze profissionais, durante três dias que estiverem no 

Município para realizar o serviço, além de local apropriado para castração, 

observação e medicação desses animais por uma semana. A Secretária esclarece 

que a Administração, no momento, não tem condições de assumir tal despesa e 

que uma solução a longo prazo seria a construção de canil e contratação de um 

veterinário. Por fim, agradece o espaço que lhe foi concedido e diz que sua 

Secretaria está à disposição. O Presidente agradece a presença da Secretária 

Andréia e lembra que a presença dela para dar esclarecimentos foi um pedido do 

vereador Wesley. Neste momento, o Presidente concede a palavra ao senhor José 

Abadio Alves, servidor público municipal, que cobra respostas sobre seus 

questionamentos feitos na última reunião sobre o pagamento dos quinquênios. O 

Presidente esclarece que o Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016, está 

tramitando em regime de urgência simples e que nesta reunião as Comissões 
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requereram informações ao Prefeito. Agora, devem aguardar o envio das 

informações para que o projeto seja votado.  Fala que o Prefeito afirmou que os 

quinquênios serão pagos na próxima folha, caso o resultado dos estudos sobre o 

abono seja positivo. Relata que os vencimentos começarão a ser pagos no quinto 

dia útil. A Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, senhora Mara 

Rúbia da Silva Miranda, diz que em recente reunião com o Prefeito Municipal 

este disse que o pagamento dos quinquênios será condicionado à aprovação do 

projeto que altera o pagamento do abano família. O Presidente fala que o projeto 

não foi votado por falta de informações. O vereador Clodoaldo diz que esta Casa 

deve respeitar o Regimento Interno e também não deve votar nenhum projeto sem 

ter conhecimento. Diz que o vereador Daniel já possui alguns dados referentes ao 

abono, mas estes dados não vieram à Câmara oficialmente. Frisa que os dados 

dizem respeito à economia que será feita, caso seja aprovado o projeto. O senhor 

José Abadio Alves diz que os vereadores devem se sensibilizar com a situação 

dos servidores e corrigir erros que dizem respeito ao abono família, mas alerta que 

os quinquênios são outra situação e que está havendo demora na resolução dos 

problemas e que por mais um mês os quinquênios não serão lançados na folha de 

pagamento.  O vereador Clodoaldo fala que Prefeito irá pagar os quinquênios 

retroativos. O vereador Daniel esclarece que o quinquênio e abono são diferentes, 

mas, neste momento, têm a ver, haja vista que os cortes feitos no abono servirão 

para pagar os quinquênios. Frisa que temos que votar o projeto para economizar. 
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Comunica que iria apresentar emenda, mas, em respeito às comissões, aguardará 

as informações oficiais. A senhora Alessandra Raquel Ferreira, assistente social 

do Município, indaga qual a posição da Casa sobre abono e quinquênio.  O 

vereador Wesley alerta que este assunto pegou conotação diferente e que estes 

ajustes poderiam ser feitos pela Administração. Alerta que o Prefeito não tem 

autonomia pra cortar direitos, quinquênio não pode ser amarrado com abono. Diz 

que a Câmara é contrária ao corte de direitos e que bastaria uma reforma dentro 

do Departamento de Pessoal e uma auditoria para corrigir problemas. Frisa que 

cortes devem ser feitos, mas primeiro é necessário organizar a casa. Por fim, 

recomenda que seja feita uma discussão ampla sobre o assunto. O senhor 

Eustáquio José da Silva disse que é preciso enxugar a máquina e que os cortes 

devem começar por cargos de confiança, contratos e não pelos direitos dos 

servidores. O vereador Daniel esclarece que medidas de economia serão tomadas 

e, caso o projeto seja rejeitado, deverão encontrar outras maneiras.  O vereador 

Wanilton fala que se o projeto for votado concedendo abono até crianças com 

catorze anos já estará excluindo todos erros já discutidos. Entretanto, alerta que 

antes de mexer nos vencimentos o Prefeito deveria realizar um choque de gestão, 

cortando contratos, horas extras, gasto com combustível e aproveitando servidores 

efetivos no secretariado. O vereador Clodoaldo fala que não há projeto na Câmara 

que trate de quinquênio. Esclarece que não passa pelo Poder Legislativo os 

conteúdos de decretos do Executivo, bem como contratações. Diz à servidora 
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Alessandra que irá esperar as informações da Administração para formular sua 

ideia sobre o assunto. De volta com a palavra, a servidora Alessandra quer saber 

qual a relação de quinquênio com o abono, já que está há seis meses sem receber 

seu quinquênio e, além disso, lembra que o Município não respeita as seis horas 

semanais que o profissional de Assistência Social tem direito. Pergunta se todas 

as vezes os servidores terão que ir à justiça e se a Câmara não estará ao lado deles 

para ajudar a resolver esta questão. O vereador Clodoaldo afirma que a Casa se 

preocupa com o servidor, por esta razão o projeto ainda não foi votado. Diz 

novamente que irão esperar as respostas do Prefeito e pede que os servidores 

acompanhem as reuniões. Comunica que o pagamento de abono irregulares já foi 

cortado. Alerta que o Plano de Cargos e Carreira terá que ser alterado, isto porque 

o Município não terá condições de pagar. O servidor José Abadio Alves pergunta 

se o impacto já foi enviado. O vereador Daniel esclarece para servidora 

Alessandra que estão envolvendo os assuntos quinquênio e abono, neste 

momento, devido ao excedente percentual da folha.  Fala que o Projeto de Lei 

Complementar n.º 8, de 2016, se adequa às regras da Previdência Social, mas que 

estão dispostos a aumentar a idade de quatorze anos para mais e igualar o valor 

do abono, priorizando também a economia. O servidor Eustáquio José da Silva 

diz que crianças com catorze anos ainda dispendem de muitos gastos, 

principalmente com estudo e fará muita falta caso seja cortado o abono. O 

vereador Wesley concorda que o Executivo tem autonomia para realizar os cortes. 
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Concorda ainda que seja um choque passar de vinte e um para quatorze anos a 

idade do dependente para concessão do abono família. Sugere que se elabore um 

documento recomendando o pagamento do quinquênio, mas reitera que é direito 

adquirido do servidor e que o Prefeito deve cumprir a lei. Ressalta que o Sindicato 

dos Servidores tem força para cobrar e agir. O servidor Elione Honório Dias, 

também servidor municipal, fala que estes direitos são garantidos por lei e que o 

Prefeito tem que adequar o Estatuto dos Servidores à Lei Maior. Alega que antes 

de penalizar, deveria ajudar, concedendo ao menos reajuste de acordo com o 

índice de inflação anual. Diz que não entende a Administração exceder o limite 

com folha de pagamento, haja vista que aprovou Plano Plurianual e o Plano de 

Cargos e Carreira baseado em dados. Reitera que crianças com catorze anos não 

podem trabalhar e que gasto maior com elas é nesta fase.  O Presidente diz que a 

Casa está aberta ao debate para se chegar a um acordo, entretanto, diz que espera 

respostas oficiais. Fala que apesar da necessidade de cortes, esta não é função da 

Câmara. Diz que as Comissões irão se documentar para terem segurança de suas 

decisões. A servidora Alessandra fala que parece que uns servidores atrapalham 

os outros e pergunta quantos servidores perderão o benefício do abono e afirma 

que são apenas vinte servidores que não estão recebendo seus quinquênios. Diz-

se entristecida e pergunta o que os vereadores estão fazendo formalmente.  O 

Presidente fala que as atitude da Câmara são baseadas no cumprimento das leis e 

para fazer cumprir as leis. Compromete-se a ter, na próxima reunião, as respostas 
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certas e que a Casa está do lado dos servidores. O vereador Clodoaldo fala da 

necessidade de avaliação dos servidores para bonificar apenas o bom servidor. O 

servidor Elione Honório Dias lembra também da progressão de três em três anos. 

O vereador Daniel esclarece que o Prefeito não quer cortar direito de ninguém, 

mas precisa economizar. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece 

a presença de todos, especialmente dos servidores municipais, convoca os colegas 

vereadores para a quinta reunião do segundo período da sessão legislativa 

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

horário regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das 

Reuniões, 7 de março de 2016. 
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