
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO DA 

SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MI L 

E QUINZE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTAD O 

DE MINAS GERAIS. 

 Às dezessete horas do dia dezesseis do mês de dezembro 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 e 

Wanilton José Borges O vereador Wesley José da Rocha Naves 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 e esclarece que o objetivo da reunião é a apreciação dos Projetos 

de Lei, de autoria do Prefeito Municipal, n.º 92, de 2015, que autoriza a 

regularização de posse urbana dos imóveis que menciona, e dá outras 

providências; n.º 93, de 2015, autoriza o Município a firmar convênio com o 

Instituto Mineiro de Agropecuária –IMA, e dá outras providências; e n.º 94, de 

2015, que cria a unidade funcional Procuradoria Geral do Município, altera a 
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Lei Municipal n.º 1.808, de 19 de junho de 2013, e dá outras providências. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo fala que sua opinião é que os 

projetos não sejam apresentados. Tece comentários sobre as exigências que o 

Ministério Público está fazendo aos Municípios, cita o termo de ajuste feito 

entre o Município a Beneficência Evangélica Araguarina –Bea, Afirma que 

esta Casa possui livre arbítrio para votar ou não os projetos. Relata que nenhum 

vereador participou de reunião com o Ministério Público e que o Município 

não é obrigado a engolir nada goela abaixo. Esclarece que o índice de despesa 

com pessoal ficará ultrapassado com a criação da Procuradoria Geral, prevista 

no Projeto de Lei n.º 92, de 2015. Diz que a Casa não possui informações 

suficientes para analisar o Projeto de Lei n.º 93, de 2015, que autoriza a 

assinatura de convênio com o IMA, e o Projeto de Lei n.º 94, de 2015, que 

autoriza doação de terrenos. Alega que pode votar o projeto dos terrenos se 

apresentar emendas, pois há inclusive a previsão de doação de terrenos cuja 

propriedade está sendo discutida na justiça. De posse da palavra, o vereador 

Antônio Roberto relata que há terrenos na justiça há quinze anos e que há 

doação de terreno da parte de cima da cidade que não tem documentação. 

Salienta que se for doar para um proprietário da parte de cima da cidade tem 

que doar para todos. Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo relata 

que o Ministério Público exigiu da Administração a criação do Programa de 
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Proteção e Defesa do Consumidor -PROCON, ou seja, mais despesas para o 

Município. Reafirma que não é de acordo de votar os projetos. Com a palavra, 

o vereador Wanilton ressalta que a Prefeitura não está pagando os salários nem 

dos cargos atuais, como irá criar novos cargos. Sugere que os projetos sejam 

apresentados e que solicite todas as informações necessárias para posterior 

aprovação e, se as informações não forem enviadas, que a matéria seja 

reprovada. Retomando a palavra, o vereador Clodoaldo relata que a 

composição das comissões permanentes serão alteradas no início do próximo 

ano e que, se distribuir os projetos hoje, voltará à estaca zero no mês de janeiro, 

pois os relatores irão mudar. Diz que se a maioria dos vereadores decidir votar 

hoje, ele acompanhará os colegas. Fazendo uso da palavra, o vereador Rafael 

afirma que mais uma vez o Poder Executivo está enviando projetos para que 

esta Casa aprove as matérias sem tempo, sem análise, pois teve o ano inteiro 

para encaminhar. Fala que é contra a criação de cargos e sugere somente a 

apresentação dos projetos. De posse da palavra, o vereador Elmar sugere votar 

o projeto dos terrenos e indaga se não aprovar o convênio com o IMA o 

Município não perderá a assistência do instituto. O assessor jurídico desta Casa, 

doutor Selmo Alves de Souza, esclarece que o processo contém cópia de 

convênio do ano de dois mil e onze, o qual prevê a disponibilização de servidor, 

sala e médico veterinário pelo Município. Novamente com a palavra, o 
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vereador Clodoaldo relata que procurou o Chefe de Gabinete, senhor José 

Ricardo, e pode verificar a falta de interesse na aprovação desses projetos. Cita 

que o impacto financeiro deveria ter sido enviado juntamente com o projeto do 

IMA, haja vista que, se o convênio prevê veterinário, a Prefeitura terá que 

contratar pessoal, o que gera despesa. Retornando ao uso da palavra, o vereador 

Rafael sugere votar o projeto dos terrenos excluindo os itens que estão em 

dúvida, pois talvez no próximo ano não seja possível por ser ano eleitoral. Em 

aparte, o vereador Wanilton sugere mudar no projeto a palavra “doação” por 

“regularização”. O assessor jurídico relata que o responsável pelo setor de 

tributos da Prefeitura, senhor Osvando, entregou, informalmente, alguns 

documentos relativos aos terrenos, entretanto ainda faltam requerimentos e 

documentações. Com a palavra novamente, o vereador Clodoaldo sugere que 

esta Casa apresente requerimento solicitando informações sobre os terrenos e 

quando a Prefeitura enviar que o Presidente marque outra reunião 

extraordinária para apreciação da matéria. Com a palavra novamente, o 

vereador Wanilton questiona se o veterinário tem que cumprir horário. Em 

aparte, o vereador Clodoaldo reafirma que é mais uma despesa de pessoal e que 

o impacto tem que ser enviado junto com o projeto. Com a palavra novamente, 

o vereador Elmar informa que a Prefeitura deveria pagar aluguel ao Sindicato 

Rural pelo uso da sala na qual funciona o escritório do IMA. Em aparte, o 
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vereador Clodoaldo cita que o limite de despesa com pessoal está em cinquenta 

e um vírgula oito por cento e com a criação da Procuradoria Geral este 

percentual aumentará. Neste momento, é feita a apresentação dos Projetos de 

Lei, de autoria do Prefeito Municipal, n.º 92, de 2015; n.º 93, de 2015 e n.º 94, 

de 2015. O Presidente distribui os projetos ora apresentados à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, para parecer. O suplente do Presidente na 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Rafael, designa para 

relatores: vereador Clodoaldo - Projetos de Lei n.º 92, de 2015, e n.º 94, de 

2015, e vereador Sildo – Projeto de Lei n.º 93, de 2015. Imediatamente, a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresenta requerimento, para que 

sejam solicitados ao Prefeito Municipal os seguintes documentos para instruir 

o exame do Projeto de Lei n.º 92, de 2015: a) comprovantes de que os 

donatários mencionados nos incisos I ao XXV, do art. 1º, são os legítimos 

possuidores dos imóveis objeto de regularização fundiária; b) relatórios finais 

dos processos administrativos instaurados, na forma do § 1º, do art. 4º, da Lei 

nº 1.857, de 24 de novembro de 2014, que cria o Programa Municipal A Casa 

é Sua, para comprovar a posse e uso dos imóveis a serem doados, bem como 

do parecer favorável prolatado  pelo Prefeito Municipal; e c) certidão das 

matrículas nº 54.317, nº 54.318, nº 54.319, nº 43.152, abertas no Cartório de 

Registro de Imóveis de Araguari-MG, nas quais constam o registro dos imóveis 
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mencionados, respectivamente, nos incisos XXII, XXIII, XXIV e XXV, do art. 

1º, do Projeto de Lei nº 92, de 2015; e d) certidão de que a posse e uso dos 

imóveis a serem doados não são atualmente objeto de demandas judiciais ou 

administrativas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 

presença de todos, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala 

das Reuniões, 16 de dezembro de 2015. 
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