
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia dezenove do mês de janeiro 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; e das atas da nona reunião ordinária, realizada no dia quinze de 

dezembro do ano anterior, e também da reunião solene de posse da Mesa Diretora, 

realizada dia trinta de dezembro de 2014, que, levadas à discussão e votação, cada 

uma por sua vez, são aprovadas sem restrições; e das correspondências recebidas. 

Neste momento, é apresentado o Requerimento n.º 18, de 2015, de autoria do 

vereador Wesley, por meio da qual requer ao Prefeito Municipal o 

encaminhamento das informações e documentos discriminados a seguir: a) 

Contrato administrativo firmado com a empresa que realiza as obras de reforma e 

ampliação do campo de futebol Sérgio Pacheco; b) Projeto básico dessa obra, que 
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contenha os elementos discriminados no inciso IX, do art. 6º, da Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993 (Lei de Licitações), entre os quais o orçamento detalhado do 

custo global da obra; e c) Cronograma de execução, especificando a data prevista 

para o término das obras e as razões da atual suspensão dos serviços. Colocado 

em discussão e votação, é aprovado por todos. Em seguida, são apresentados os 

seguintes Projetos: de autoria do Presidente Douglas e outros, o Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 5, de 2015, que concede Título de Cidadão Honorário do 

Município de Indianópolis a Luiz Cláudio dos Santos; de autoria do Prefeito 

Municipal, o Projeto de Lei n.º 71, de 2015 que autoriza a concessão de subvenção 

social à Associação de Folias de Reis de Indianópolis; e de autoria da Mesa 

Diretora, o Projeto de Lei n.º 72, de 2015, que atualiza os subsídios do Vereador 

e do Presidente da Câmara Municipal de Indianópolis-MG. Logo após, o 

Presidente explica que esta parte da reunião será destinada à escolha dos membros 

efetivos e suplentes das Comissões Permanentes desta Casa, conforme previsto 

no art. 31, do Regimento Interno.  Realizadas as negociações, os Vereadores 

acordam que as Comissões, respeitada a representação proporcional das bancadas, 

ficam assim constituídas: Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Presidente: 

vereador Wesley, membros efetivos: vereadores Clodoaldo e Sildo; suplentes: 

vereadores Rafael, Daniel e Wanilton; Comissão de Finanças e Controle: 

Presidente: vereador Wanilton , membros efetivos: vereadores Elmar e Daniel; 

suplentes: vereadores Sildo, Wesley e Antônio; e Comissão de Serviços Públicos: 
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Presidente: vereador Rafael, membros efetivos: vereadores Antônio e Clodoaldo; 

suplentes: vereadores Elmar, Sildo e Daniel.  Em ato contínuo, a Mesa Diretora 

apresenta requerimento para que o Projeto de Lei n.º 71, de 2015, tramite em 

regime de urgência especial. Colocado em discussão e votação, é aprovado por 

todos. Neste momento, o Presidente distribui os projetos ora apresentados às 

Comissões. O Projeto de Decreto Legislativo n.º 5, de 2015, foi distribuído às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços Públicos. O vereador 

Sildo foi designado relator pelo Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação e o vereador Rafael foi designado relator pelo Presidente da Serviços 

Públicos.  O Projeto de Lei n.º 71, de 2015, foi distribuído às Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças e Controle e, para relator destas 

Comissões, foram designados os vereadores Clodoaldo e Wanilton. E o Projeto 

de Lei n.º 72, de 2015, foi distribuído às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento e foram designados relatores os vereadores 

Sildo e Daniel. Em seguida, as Comissões apresentam pareceres orais aos projetos 

que lhe foram distribuídos neste dia. No parecer da Comissão de Finanças e 

Controle ao Projeto de Lei n.º 71, de 2015, o vereador Wanilton registra que o 

Executivo deverá suplementar a dotação orçamentária no valor de sete mil reais, 

isto porque o valor destinado no orçamento para a concessão de subvenção social 

à Associação de Folia de Reis é de mil reais, enquanto o projeto de lei apresenta 

um valor de oito mil. Explica o vereador que, por esta razão, a dotação precisa ser 
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suplementada em sete mil reais. Em relação ao Projeto de Lei n.º 72, de 2015, o 

vereador Daniel diz que a matéria parece ser polêmica, mas não é, afinal a 

atualização anual do subsídio do vereador está prevista em lei. ORDEM DO DIA. 

Levado o Projeto de Decreto Legislativo n.º 4, de 2014, que aprova as contas do 

Executivo Municipal de Indianópolis-MG, relativas ao exercício de 2013, e 

mantém o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

exarado nos autos do Processo n.º 912.844, referente às contas do Executivo 

Municipal de Indianópolis-MG, exercício financeiro de 2013, em discussão e 

votação únicas, é aprovado por unanimidade. Logo após, o Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 5, de 2015; o Projeto de Lei n.º 71, de 2015; e o Projeto de Lei n.º 

72, de 2015, são submetidos à discussão e votação únicas, cada um por vez, e são 

aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, a Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação apresenta os pareceres de redação final dos projetos de lei ora 

aprovados, e a Mesa Diretora apresenta os pareceres de redação final dos projetos 

de decreto legislativo aprovados neste dia. Levados os referidos pareceres de 

redação final à discussão e votação, um a um, são aprovados unanimemente. 

GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o Presidente convida a 

senhora Rosângela Ferreira de Jesus, previamente inscrita, a fazer uso da Tribuna. 

De posse da palavra, a senhora Rosângela disse que volta a esta Casa para fazer o 

mesmo pedido de reforma das instalações de esgoto e asfalto próximas à sua casa. 

Revela que o problema se agravou, mostra fotos do local e pede que as pessoas 
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responsáveis tomem providência, pois já está cansada de esperar. O vereador 

Wanilton indaga se o Secretário de Obras foi até lá. A senhora Rosângela responde 

que não. O vereador Wesley disse que já havia conversado com o Vice-Prefeito e 

este se comprometera a resolver a situação, no entanto, não houve solução. A 

senhora Rosângela cobra também a reforma da casa prometida.  O vereador 

Antônio explica que havia verba para reforma de casas, destinada por meio de 

emenda do Deputado Estadual Tenente Lúcio, no entanto a Prefeitura perdeu esse 

recurso por incompetência do engenheiro da Prefeitura, que fez e refez os projetos 

e planilhas, mesmo assim estes documentos não atenderam aos requisitos básicos, 

e com isso o tempo para firmar o convênio se expirou. Revela que o Deputado 

Tenente Lúcio tentou refazer a emenda, mas não houve tempo. O vereador Wesley 

diz que certos casos, devido à sua urgência, a Prefeitura deve resolver, 

independente de crise. O vereador Elmar diz a que Câmara sempre irá aprovar 

projetos que beneficiem a população. O vereador Clodoaldo fala que ainda tinha 

esperança de resgatar o recurso da reforma das casas e lembra que o Executivo 

também perdeu os quites de feira livre. O vereador Wanilton sugere que os 

vereadores visitem as casas e justifiquem o porquê de não realizar as reformas. O 

vereador Antônio diz que toda esta situação desgasta politicamente os vereadores. 

Desmente o boato de que o dinheiro da reforma da casas havia sido depositado 

em sua conta pessoal. O vereador Wesley diz que a população não deve julgar a 

Câmara pela má gestão dos recursos. O vereador Antônio, retomando a palavra, 
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fala sobre a sujeira das ruas que não estão sendo varridas. Diz que o Prefeito 

deveria mudar seus diretores e secretários, pois estes não cobram serviço de seus 

subordinados. Fala que as pessoas não têm conhecimento das pastas em que atuam 

e por isso não sabem cobrar dos servidores. Lembra, ainda, da importância de 

haver a avaliação de desempenho. O vereador Rafael se diz espantado com a 

sujeira de algumas ruas, mas que acha inconcebível ir reclamar com o Prefeito, 

afinal isso o secretário poderia resolver. A senhora Rosângela pede respostas aos 

governantes e o Presidente se compromete a levar as fotos ao Prefeito e ir visitar 

o local junto com o Secretário de Obras.  A senhora Rosângela agradece e se retira. 

De posse da palavra, o vereador Wanilton diz que o Projeto de Lei n.º 72, de 2015, 

que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos vereadores, deve servir de 

exemplo ao Executivo e para que este realize a atualização dos vencimentos dos 

servidores municipais. O vereador Clodoaldo explica que o Plano de Cargos e 

Carreira tem progressões salariais muito boas e que dentro de seis anos o servidor 

chega a ter trinta e um por cento de aumento, afora outros reajustes considerando 

a inflação e também os aumentos por conclusão de cursos de graduação e pós-

graduação. Diz que é preciso reavaliar esse plano. O vereador Wesley concorda 

que reavaliação do plano de carreiras deve ser feita, ou se não o Município irá 

quebrar e ressalta que a Câmara deve buscar negociar esta situação com o 

Executivo e ter coragem de mudar. O vereador Wanilton diz que o Plano de 

Cargos e Carreira quase foi aprovado com o cargo de Serviços Gerais com 



 
 
 
 
 
Ata da reunião ordinária do dia 19.1.2015 
 

  

vencimento menor que o salário mínimo. E ressalta que nada adianta os servidores 

terem salário bom, mas não terem uma cidade boa para morar. O vereador 

Clodoaldo diz que quando o Prefeito assumiu a folha de pagamento era em torno 

de setecentos mil reais e agora, dois anos após, já passa dos novecentos mil reais. 

O vereador Wanilton fala que se deve fazer uma perspectiva a longo prazo e 

indaga ao assessor jurídico qual seria a solução. O assessor jurídico, por 

determinação da Presidência, responde que, no caso de as despesas com pessoal 

ultrapassarem os limites legais, a Constituição Federal estabelece medidas de 

diminuição desta despesa, que consistem na redução dos cargos em comissão e 

funções de confiança e exoneração de servidores não estáveis. O vereador 

Antônio alerta de que os diretores não cobram os servidores e que a avaliação de 

desempenho é primordial.  O vereador Wesley diz que o Prefeito precisa ter o 

comando de sua equipe. Diz que as pessoas do governo devem possuir um 

currículo, o que não significa estudo, mas aptidão para exercer aquele cargo. Pede 

ao Presidente que tenha critério quanto ao uso do veículo oficial e sugere que não 

haja viagens nos finais de semana e que se use sempre os serviços do motorista. 

Explica que o requerimento apresentado por ele nesta reunião é para que a 

Prefeitura mostre os dados sobre a reforma do ginásio e da criação do centro de 

esporte. Reitera que a necessidade de preservar a área em frente ao campo de 

futebol para criação de uma praça integrada ao patrimônio histórico do Município. 

Pede para que a Câmara se una, forme comissão e fiscalize mais.  O vereador 
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Clodoaldo lembra aos demais que o Prefeito pediu prazo de sessenta dias para 

fazer algumas mudanças, por isso os vereadores devem aguardar. E opina que o 

Prefeito não deve iniciar ou continuar obras enquanto a folha de pagamentos dos 

servidores não estiver em dia. O Presidente noticia que o décimo terceiro já foi 

pago, falta acertar os vencimentos do mês de dezembro. O vereador Rafael pede 

que a Câmara encaminhe ofício, em nome dos vereadores, para a empresa Algar 

Telecom - CTBC, devido às inúmeras reclamações sobre as deficiências dos 

servidores de telefonia. Em aparte, o vereador Wesley pede para marcar reunião 

com a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) para analisar os dados 

do consórcio, da transição do serviços de manutenção da iluminação pública e 

buscar informações. O vereador Sildo parabeniza a Polícia Militar pelo êxito em 

suas recentes atuações. O vereador Daniel diz que não pode exigir currículo rico 

de um secretário, com um salário de dois mil e quinhentos reais. Alega que não 

há como atrair uma pessoa de qualidade técnica para cargo com esse salário. 

Defende a alteração do subsídio do secretário municipal. O vereador Wesley 

ressalta que não falava de escolaridade para escolha de secretário, mas sim de dom 

para o exercício da função, de pessoas que tivessem apego à cidade. Concorda 

que o salário do secretário é ruim para trazer pessoas de fora, e por esta razão se 

deve escolher as melhores pessoas dentro do Município, para, assim, o governo 

ter o mínimo de eficiência. O vereador Antônio diz que irá pedir a relação 

atualizada dos secretários, com seus respectivos salários e funções. Alega que o 
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cargo de secretário não é de ninguém e, caso os resultados não sejam satisfatórios, 

eles podem ser trocados. O vereador Daniel diz que há muita gente ociosa em 

determinados setores da Prefeitura e que deverão ser realocados para serem 

melhor aproveitados. Afirma que os servidores deviam ser mais comprometidos, 

principalmente com horário, metas, sugestões, diálogo, iniciativa e compromisso. 

O vereador Clodoaldo diz que o Prefeito deve pressionar mais os secretários; e 

estes, os seus subordinados. O vereador Antônio reclama da falta da varrição das 

ruas e de que os garis ficam parados no horário de serviço e nenhum diretor 

acompanha. O vereador Wanilton diz que não precisava varrer as ruas todos os 

dias, bastava ser dia sim, dia não, para que o serviço possa a abranger toda a 

cidade. O Presidente, em resposta ao vereador Wesley, sobre o carro, diz que cada 

vereador que solicitar o carro assinará um relatório, independente do dia que o 

requisitar. O vereador Clodoaldo diz que os vereadores devem requisitar o carro 

apenas para serviço da Câmara. O vereador Wesley sugere que os vereadores se 

reúnam ao menos uma vez por mês para estudar o estatuto dos servidores e outros 

assuntos relevantes.  Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 

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

da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dois de 

fevereiro, no horário regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os 

trabalhos. Sala das Reuniões, 19 de janeiro de 2015. 
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