
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO SEGUNDO 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 três do mês de agosto 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 

décima primeira reunião ordinária, da primeira reunião extraordinária e da segunda 

reunião extraordinária, que, discutidas e votadas, separadamente, são aprovadas, por 

unanimidade. Neste momento, o vereador Wesley esclarece que nunca falta às 

reuniões, com exceção de uma vez que estava participando de um congresso na 

cidade de Brasília-DF e afirma que, de acordo com o Regimento Interno, o vereador 

pode se ausentar no Grande Expediente. O vereador Clodoaldo explica que comentou 

sobre a saída do vereador Wesley porque é costume deste sair neste horário e que 

quando este permanece nenhum vereador sai, permanece para escutar sua fala. 

Continuando os trabalhos, são apresentados a Indicação n.º 57, de 2015, de autoria 
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do vereador Wanilton, por meio da qual sugere ao Prefeito Municipal a designação 

de educador físico ou fisioterapeuta, do quadro de pessoal da Prefeitura, para orientar 

os usuários dos equipamentos de academia ao ar livre, instalados em três locais da 

cidade, em especial os idosos, os alunos das escolas da rede pública e as crianças e 

adolescentes assistidos pelo Programa Sementes do Amanhã. Colocado em 

discussão, o vereador Wanilton esclarece que os equipamentos estão sendo usados 

de maneira inadequada, que a academia virou uma espécie de parque e que pode ser 

danificada. Fala que está sugerindo ao Chefe do Poder Executivo designar um 

professor de educação física para orientar os usuários. O vereador Wesley afirma que 

a idade dos usuários deve ser observada. Levada à votação, é aprovada por 

unanimidade; a Indicação n.º 58, de 2015, de autoria dos vereadores Elmar e Rafael, 

por intermédio da qual solicitam ao Prefeito Municipal o pagamento do incentivo 

adicional aos agentes comunitários de saúde –ACS, referente ao ano de 2014, 

instituído pelo Ministério da Saúde, que corresponde a uma décima terceira parcela 

transferida do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, em uma 

parcela única, no último trimestre de cada ano. Submetida à discussão e votação, 

recebe aprovação unânime; Requerimento n.º 32, de 2015, de autoria do vereador 

Wesley, por meio do qual solicita ao Prefeito Municipal o envio à Câmara Municipal 

dos balancetes mensais de receita e despesa da Prefeitura Municipal, referentes ao 

período de janeiro a junho de 2015. Requer, ainda, que o detalhamento dos balancetes 

de despesa contemplem até o nível do elemento de despesa. Colocado em discussão 

e votação, é aprovado unanimemente; e a Moção n.º 34, de 2015, proposta pelo 
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vereador Wanilton e assinada pelos demais vereadores, por meio da qual consignam 

voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Anésia dos Santos, mãe do 

vereador Antônio Roberto, ocorrido no dia 21 de julho de 2015, na Cidade de 

Araguari. Levada à discussão, o vereador Wesley informa que a senhora Anésia era 

bisavó de sua filha. Submetida à votação, é aprovada por unanimidade. Em 

sequência, são apresentados as seguintes proposições: Projeto de Lei n.º 84, de 2015, 

de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Município de Indianópolis/MG a dar 

baixa nos créditos tributários prescritos e dá outras providências; Projeto de Lei n.º 

85, de 2015, de autoria do Prefeito Municipal, que inclui meta e objetivo na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015 e autoriza o Executivo Municipal a abrir 

crédito especial no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) ao Orçamento 

vigente e dá outras providências; Projeto de Lei n.º 86, de 2015, de autoria do Prefeito 

Municipal, que inclui meta e objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 e 

autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 24.000,00 

(vinte e quatro mil reais) ao Orçamento vigente e dá outras providências; e o Projeto 

de Resolução n.º 4, de 2015, de autoria da Mesa Diretora, que aprova a proposta de 

Orçamento da Câmara Municipal de Indianópolis-MG, para o exercício de 2016. Em 

ato contínuo, a Mesa Diretora apresenta requerimento de anuência ao Plenário para 

conduzir o Projeto de Lei n.º 84, de 2015, sob o regime de urgência especial, 

conforme pedido apresentado pelo Prefeito Municipal na mensagem de 

encaminhamento da matéria. Submetido o requerimento de urgência ao Projeto de 

Lei nº 84, de 2015, à discussão e votação, é aprovado unanimemente. Neste 
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momento, o Presidente distribui para pareceres os projetos ora apresentados: Projetos 

de Lei n.º 84, de 2015; n.º 85, de 2015; e n.º 86, de 2015, às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Finanças e Controle, e o Projeto de Resolução n.º 4, de 2015, 

à Comissão de Finanças e Controle. O Presidente da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação, vereador Wesley, avoca para si a relatoria dos Projetos de Lei n.º 84, de 

2015, e n.º 86, de 2015, e nomeia o vereador Sildo relator do Projeto de Lei n.º 85, 

de 2015. O Presidente da Comissão de Finanças e Controle, vereador Wanilton, 

escolhe para relator dos Projetos de Lei n.º 84, de 2015, e n.º 85, de 2015, o vereador 

Daniel e designa o vereador Elmar relator do Projeto de Lei n.º 86, de 2015, e do 

Projeto de Resolução n.º 4, de 2015. O Presidente verifica com os relatores do Projeto 

de Lei n.º 84, de 2015, se têm condições de exarar os pareceres e todos respondem 

que não. O assessor jurídico desta Casa, senhor Selmo Alves de Souza, esclarece que 

caracteriza ato de improbidade administrativa o Chefe do Poder Executivo deixar 

prescrever créditos da Fazenda Municipal e que não vê necessidade de lei 

autorizativa específica para dar baixa nos créditos tributários prescritos, já que esta 

baixa por ser feita mediante procedimento administrativo. O vereador Daniel indaga 

quais são estes créditos. O assessor responde que são os referentes ao ISS - Imposto 

Sobre Serviços, IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana e taxas de 

serviços públicos. Tece mais esclarecimentos sobre o assunto e reitere que se o 

Prefeito deixou prescrever créditos pode incorrer prática de ato de improbidade. O 

vereador Daniel relata casos em que a Prefeitura expediu Certidão Negativa de 

Débito –CND e com este documento os proprietários lavraram escritura pública de 
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venda de imóveis e, depois, receberam notificação da existência de débitos com o 

Município. O vereador Antônio Roberto diz que o setor de tributos tem que passar 

por uma revisão. O vereador Wesley afirma que esta matéria extrapola a competência 

desta Casa e ressalta que a matéria tem que ser mais discutida. O vereador Clodoaldo 

salienta que o Prefeito deve estar querendo o respaldo desta Casa e pode ser até para 

atender pedido do Ministério Público. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da 

palavra, o vereador Sildo solicita ao Líder do Prefeito, vereador Daniel, verificar 

quando a academia ao ar livre, cedida pelo Deputado Lerin, será instalada no Centro 

Comunitário de Angico. De posse da palavra, o vereador Elmar faz questionamentos 

sobre o atraso da folha de pagamento dos servidores municipais. Salienta que todo 

dia é cobrado, que os funcionários estão sendo prejudicados, pois estão pagando 

juros. Solicita que a Administração dê mais atenção à folha para não atrasar. Com a 

palavra, o vereador Rafael fala que concorda com o vereador Elmar, informa que a 

folha está atrasada há dois meses e que se não for resolvido vai virar uma bola de 

neve. Diz que não há justificativa para o atraso da folha, haja vista que as obras estão 

paradas e nada está funcionando normalmente. Salienta que se não houver mudança 

o Município vai ter que ser vendido. Cita que a escola pró-infância não foi 

inaugurada, que as obras do campo de futebol e ginásio estão paradas e que o 

transporte pode parar de novo. Ressalta que não se pode ficar de braços cruzados. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Antônio Roberto agradece, em nome de sua 

família, o Presidente, o Chefe de Gabinete, senhor José Ricardo, pelo apoio que 

recebeu no dia do falecimento de sua mãe e os vereadores pela moção apresentada. 
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De posse da palavra, o vereador Wesley indaga o Presidente quando este realizará 

reunião para discutir a situação financeira do Município. Afirma que está assustado 

com os dados da folha de pagamento, com a inadimplência com os credores e que é 

hora de parar de falar e tomar medidas cabíveis. Salienta que a Câmara é a menos 

informada e que nunca viu uma situação assim. Ressalta que estão colocando a culpa 

na crise financeira que o país atravessa e diz que o Município não pode ficar 

endividado para sempre, pois senão as consequências futuras serão desastrosas. 

Solicita que se algum vereador tem alguma informação que repasse aos demais. De 

posse da palavra, o vereador Clodoaldo informa que parte do FPM – Fundo de 

Participação dos Municípios, cerca de trezentos mil reais, é para quitar dívidas com o 

INSS. Diz que a Prefeitura recebeu cento e setenta mil reais e que deste montante 

faltou quarenta e um mil reais para quitar os débitos do dia. Fala que de ICMS – 

Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços o Município está 

recebendo aproximadamente novecentos mil reais e do FUNDEB – Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação cento e quarenta mil reais. Cita que a folha de pagamento gira em torno 

de um milhão e cem mil reais. Enfatiza que tem que haver mudanças no plano de cargos 

e carreiras dos servidores municipais senão todo recurso que o Município receber 

ficará comprometido com a folha. Novamente com a palavra, o vereador Wesley 

alega que a Administração deveria gerir nos moldes da iniciativa privada para romper 

com hábitos antigos e que esta Casa tem que ter a inteligência e responsabilidade de 

ajudar fiscalizando. Ressalta que deve ter alguma coisa muita errada, pois se 
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continuar assim a folha de pagamento vai acabar com o Município.  Salienta que o 

governo tem que ser isento, igualitário e que do jeito que está não pode ficar mais. 

Fala que os vereadores estão sendo achacados porque nada está funcionando. 

Questiona por que as equipes do Poder Executivo não vêm aqui e não se realiza 

audiências. Diz que não viu nada para parabenizar, que o dinheiro público deve ser 

bem administrado e não para fazer caridade. Solicita ao Presidente que realize 

reunião para discutir o assunto, afirma que nunca pediu nada à Administração, que 

este é seu penúltimo desabafo e que não tem nada contra ninguém. Fazendo uso 

novamente da palavra, o vereador Sildo pergunta quando a documentação das casas 

dos conjuntos habitacionais da Caixa e da COHAB será regularizada. Em resposta, 

o vereador Clodoaldo diz que as da COHAB é quando quitar e que em dois mil e 

cinco esta Casa votou doação para a Caixa, foi criado um fundo para cobrar, mas foi 

dada anistia. Fala que esta Casa deve ter o contrato, é só procurar.  Novamente com 

a palavra, o vereador Antônio Roberto informa que as casas da Caixa agora são do 

Município. Em aparte, o vereador Daniel sugere que o Presidente vá até à Caixa e 

solicite as informações necessárias. Retomando a palavra, o vereador Wesley diz que 

o vereador quando é questionado não sabe responder nada, pois não tem as 

informações. Em aparte, o vereador Clodoaldo afirma que sabe de muitas coisas e 

quando não sabe procura se informar, vai atrás. Tece comentários sobre a folha de 

pagamento, que está em torno de um milhão e duzentos mil reais e que este valor 

aumenta cinco por cento, ou seja, sessenta mil reais, fora os quinquênios. Novamente 

com a palavra, o vereador Wesley diz que sabe que a Prefeitura tem muitos custos, 
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que a folha está alta, mas medidas administrativas têm que ser tomadas. Com a 

palavra novamente, o vereador Rafael relata que está sendo cobrado sobre a situação 

do hospital, que não tem informação nenhuma para repassar e pergunta se só PSF – 

Programa Saúde da Família está funcionando. Continuando, cita que o campo de 

futebol está deteriorado, pois o gramado não está sendo preservado, devido às 

inúmeras atividades que estão sendo realizadas. Em aparte, o vereador Wesley alega 

que o abandono com o esporte é preocupante e que a saúde piorou. Novamente com 

a palavra, o vereador Daniel, em aparte, diz que concorda com o vereador Wesley 

quanto à questão da falta de informações. Fala que o atual administrador deveria 

informar as dívidas de gestões anteriores para descarregar suas responsabilidades e 

tirar de suas costas. Afirma que o maior problema é o pagamento de funcionários, 

que as medidas que estão sendo tomadas são para economizar e que vão começar a 

refletir para frente. Cita que, dos vinte e sete Municípios filiados à AMVAP – 

Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba somente, alguns 

estão com o pagamento em dia. Informa que o Município está aguardando o 

recebimento de recurso da CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais, que 

poderá sanar pelo menos o problema da folha. Fala que não sabe da situação do 

hospital, mas que irá se inteirar do assunto. Em aparte, o vereador Clodoaldo 

esclarece que não há plantões durante o dia no hospital, mas as consultas e os 

plantões noturnos continuam normais. Retornando ao uso da palavra, o vereador 

Antônio Roberto informa que o PSF atende durante o dia, que noventa por cento das 

consultas são feitas por este órgão, que se houver emergência durante o dia o 
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profissional do PSF atende e que o Município está economizando cerca de vinte 

plantões. Continuando, diz que também concorda com o vereador Wesley na questão 

da falta de informações, pois é dever do vereador trabalhar em prol do povo com 

base em dados recebidos. Afirma que o problema da folha tem que ser resolvido. Diz 

que não há avaliação de funcionários e que tem servidor que recebe bem e não dá 

retorno para o Município. Indaga se os nove vereadores têm coragem de assumir a 

responsabilidade das mudanças que devem ocorrer. Enfatiza que a situação não está 

fácil e alega que está disposto a agir dentro da legalidade. Fazendo uso novamente 

da palavra, o vereador Clodoaldo relata que o Município teve que pagar trinta e oito 

mil reais, referente a sete parcelas, à BEA – Beneficência Evangélica Araguarina, 

sendo que não havia enviado nenhuma criança nesse período. Diz que é uma situação 

para se rever. Com a palavra novamente, o vereador Wesley tece comentários sobre 

o parcelamento da dívida com o INSS. Afirma que podem contar com seu apoio para 

tomar as atitudes necessárias dentro da legalidade e para o bem de todos. Fala sobre 

Administração Pública e diz que o carro está desgovernado e que é necessário a união 

de todos para melhorar a situação. Em aparte, o vereador Daniel cita que todos os 

prefeitos anteriores não assumiram as dívidas perante o INSS e o atual teve que pagar 

e pede a Deus que o recurso da CEMIG seja liberado com rapidez. O Presidente 

convida os vereadores para reunião a realizar-se na próxima quarta-feira, às dezoito 

horas, nesta Casa, para discutir a situação financeira do Município. Cumprida a 

finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de todos, convoca os colegas 

para a segunda reunião do segundo período da sessão legislativa ordinária do corrente 
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ano, a realizar-se no próximo dia dezessete, no horário regimental, determina a 

lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2015. 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Presidente 

 
 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Secretário 

 

 

 


