
ATA DA QUINTA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE 

MINAS GERAIS. 

 Às treze horas do dia onze do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezessete, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Daniel Alves 

Miranda, Presidente, Welbemar Alves Xavier, Vice-Presidente, Marcos Túlio 

da Silva, Secretário, Amadeu Cardoso dos Santos, Carla Resende Fernandes, 

Clodoaldo José Borges, José Joaquim Pinto (Barroso) e Lusmar Antônio 

Pereira. O vereador Elmar Fernandes de Resende 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 solicita ao Secretário que proceda à leitura da Ordem do 

Dia; da ata da reunião anterior, que, discutida e votada, é aprovada sem 

restrições; e das correspondências recebidas. O Presidente agradece a 

presença no Plenário do ex-vereador Antônio Roberto dos Reis da Silva, da 

Secretária Municipal de Educação, senhora Carmenlúcia Ferreira de Fátima 

Franco, da Secretária Municipal de Cultura, senhora Ednis Soares Moreira, 

do Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, e ex-vereador, senhor 

Rafael de Almeida Jacó, do Secretário Municipal de Esporte, Lazer e 
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Turismo, senhor Fernando Pereira Corrêa, dos professores, senhor Carlos 

Valério, senhor Cícero e senhora Andréia Silva, e alunos da Escola Estadual 

Nélson Soares de Oliveira e ainda, das Conselheiras do Conselho Tutelar. O 

Presidente justifica a ausência do vereador Elmar informando que este teve 

que comparecer no velório de seu tio na cidade de Bom Jesus, Estado de 

Goiás. De autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é 

apresentado e discutido parecer concluindo pela constitucionalidade, 

legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 23, de 2017, de 

autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional 

especial no valor de R$ 10.718, 95 (dez mil, setecentos e dezoito reais e 

noventa e cinco centavos) ao Orçamento vigente mediante excesso de 

arrecadação para cobertura das despesas referentes à participação do 

Município de Indianópolis no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da 

Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba – CISTRI, e dá outras providências. Também, de autoria da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação é apresentado e discutido 

requerimento solicitando ao Prefeito Municipal o encaminhamento dos 

seguintes documentos para instruir o exame do Projeto de Lei nº 24, de 2017, 

de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no Orçamento vigente, mediante excesso de arrecadação: cópia 
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dos contratos firmados pelo Município, no ano de 2017, com pessoas físicas e 

jurídicas prestadoras de serviços na área de saúde. A Comissão de Finanças e 

Orçamento apresenta parecer concluindo pela adequação financeira e 

orçamentária do Projeto de Lei nº 24, de 2017, com recomendações 

constantes da fundamentação, entretanto o Presidente comunica que só fará a 

leitura deste parecer quando os documentos solicitados pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação forem enviados. Ainda, de autoria da Comissão 

de Finanças e Controle é apresentado e discutido parecer concluindo pela 

adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº 1, de 

2017, com a emenda proposta pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. De autoria dos vereadores Carla, Clodoaldo, Marcos Túlio e 

Welbemar é apresentado o Requerimento nº 17, de 2017, por meio do qual 

solicitam ao Prefeito Municipal as informações e documentos discriminados a 

seguir, para instruir a tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 1, de 

2017: a) relação das pessoas físicas e jurídicas atualmente cadastradas, na 

Prefeitura Municipal, como contribuintes do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza –ISSQN; e b) arrecadação do ISSQN no período de 

janeiro a agosto de 2017. Colocado em discussão e votação, é aprovado por 

unanimidade. Em sequencia, é apresentada a Moção nº 9, de 2017, proposta 

pelo vereador Elmar e subscrita pelos demais vereadores, que por intermédio 
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da qual consigna votos de aplausos à Secretária Municipal de Educação, 

senhora Carmenlúcia Ferreira de Fátima Franco, à Secretária Municipal de 

Cultura, senhora Ednis Soares Moreira e ao Secretário Municipal de Esporte, 

Lazer e Turismo, senhor Fernando Pereira Corrêa, pelas festividades em 

comemoração ao Dia da Pátria, realizadas no dia 7 de setembro do corrente 

ano. Levada à discussão e votação, recebe aprovação unânime. O Presidente 

distribui para parecer o Projeto de Lei nº 23, de 2017 à Comissão de Finanças 

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

Barroso, avoca para si a relatoria do projeto recebido. GRANDE 

EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador Lusmar relata que um 

produtor rural destruiu os bolsões de estrada localizada na região de Campo 

Alegre. Alega que a Secretaria de Obras terá que refazer o serviço, pois no 

período chuvoso a lama poderá atingir os mananciais de água se os bolsões 

não forem refeitos. Agradece o Presidente e vereadores que apoiaram o 

evento realizado na região de Posses, haja vista que os recursos arrecadados 

são para a cobertura do barracão. De posse da palavra, o vereador Clodoaldo 

cumprimenta todos os presentes no Plenário, em especial seus familiares. 

Relata que na reunião realizada nesta manhã decidiram que os vereadores do 

Partido da República –PR, Clodoaldo, Marcos Túlio e Welbemar, assim 

como os vereadores Amadeu e Carla não vão compor a base de apoio ao 
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governo municipal. Solicita ao Presidente espaço na tribuna para que sua 

irmã, senhora Renata Custódia Borges, faça uso da palavra e esclarece que 

esta foi demitida do cargo de Secretária Municipal de Saúde. Novamente com 

a palavra, o vereador Lusmar afirma que é com muita tristeza que recebe esta 

notícia. Diz que a senhora Renata mantinha uma boa convivência com todos e 

que a comunidade de Campo Alegre sentirá sua falta. Em aparte, o vereador 

Clodoaldo afirma que não vai trabalhar de forma covarde nesta Casa, mas o 

que for certo apoiará e o que for errado fiscalizará. Neste momento, o 

Presidente convida a fazer uso da tribuna a senhora Renata. Com a palavra, a 

senhora Renata cumprimenta a todos e afirma que é com grande tristeza que 

está deixando o cargo de Secretária Municipal de Saúde. Relata que exerceu o 

cargo por oito meses e agradece o Prefeito Municipal por ter dado esta 

oportunidade. Esclarece que voltará ao seu cargo efetivo, enfermeira, e que 

continuará a trabalhar da mesma forma. Agradece o apoio que recebeu dos 

vereadores. Com a palavra, o vereador Barroso cumprimenta a todos e afirma 

que está surpreso com a notícia. Cita que sempre foi bem atendido pela 

Secretária de Saúde. Fala que tudo na vida é um aprendizado e que ninguém é 

insubstituível. Lamenta o fato e diz que dias melhores virão. Alega que a 

decisão da bancada do PR foi precipitada, haja vista que o poder executivo, é 

composto do Prefeito e Vice-Prefeito, sendo este do Partido da República -
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PR. Ressalta que nenhuma decisão deve ser tomada no calor dos 

acontecimentos, e que a bancada do PR deve rever esta decisão. Com a 

palavra novamente, a senhora Renata explica que ao exercer a função de 

Secretária sempre buscou praticar a política do bom relacionamento com 

todos, em especial, com a cidade de Araguari e que seu objetivo foi a parceria 

com todos. Fazendo uso da palavra, o vereador Welbemar cumprimenta todos 

e enfatiza que é muito bom ter a Casa cheia. Parabeniza a senhora Renata 

pelo trabalho que realizou a frente da Secretaria Municipal de Saúde e indaga 

o motivo da demissão. Em resposta, a senhora Renata diz que não sabe. 

Dando continuidade à sua fala, o vereador Welbemar afirma que é um 

desgosto para esta Casa receber a notícia da demissão da Secretária de Saúde 

e que esta Câmara está tentando ajudar a administração. Relata que além da 

Secretária, a cardiologista, doutora Karen, também foi demitida. Esclarece 

que os vereadores pediram para o Prefeito manter a cardiologista e este não 

atendeu ao pedido. Ressalta que esta Casa pede e não é atendida. Fala do 

pesar pela saída da senhora Renata. O Presidente relata que no ano de dois 

mil e cinco passou por situação parecida, quando foi demitido pelo ex-

prefeito, senhor Renes José Borges, sem motivo algum. Expõe que 

transportava pacientes e que se sentiu muito mal, devido ao fato de nunca ter 

feito nada errado. Ressalta que no meio político isso acontece e que com 
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certeza a senhora Renata vai se sobressair bem dessa situação. Com a palavra 

novamente, o vereador Barroso, relata que participou da reunião do Conselho 

de Saúde e que percebeu que a Secretária estava só, afastada, que havia algo 

errado. Ressalta a importância do apoio que a senhora Renata está recebendo 

de seus familiares. O Presidente agradece a professora Andréia Silva por ter 

trazidos os alunos para assistirem à reunião, pois nunca vieram tantas pessoas 

e pede mais prazo para resolver o assunto da regularização dos imóveis. De 

posse da palavra, a vereadora Carla cumprimenta a todos, cita que é a 

primeira vez que esta Casa está cheia e ressalta a importância da participação 

da população nas reuniões. Fala para a senhora Renata que saia de cabeça 

erguida, pois exerceu o cargo de Secretária Municipal de Saúde com muita 

competência e afirma que em time que está ganhando não se mexe. Afirma 

que a área da saúde teve grandes evoluções e que só recebeu elogios e nunca 

reclamações sobre a senhora Renata. Afirma que fica triste com a notícia da 

demissão. Relata que reside na zona rural e que durante sete anos foi a 

primeira vez que recebeu a visita de um agente de saúde. Retornando ao uso 

da palavra, o vereador Clodoaldo agradece a senhora Renata, sua irmã, pelos 

serviços prestados e agradece o apoio que está recebendo da população. 

Afirma que está sendo uma falta de respeito e consideração as atitudes do 

Prefeito para com esta Casa. Relata que conversou com o Secretário 



 
 
 
 
 

Ata da reunião ordinária do dia 11/9/2017 
 

  

Municipal de Administração e Finanças, senhor Adailton, sobre a demissão 

da senhora Renata e este falou que foi por causa de quatro ou cinco 

funcionários que não gostam da Secretária. Fala que respondeu para o senhor 

Adailton que sabe de cem ou mais pessoas que não gostam dele. Esclarece 

que o Vice-Prefeito, senhor Anídson, também Presidente do PR, está de 

acordo com a decisão tomada de que a bancada do partido não apóie mais o 

Prefeito Municipal. Diz que não foi uma decisão precipitada e reafirma que 

não vai trabalhar com covardia, fala que o que é bom para o povo tem que ser 

mantido, mas que sua oposição vai ser ferrenha. Comunica que tem o apoio 

dos vereadores Amadeu e Carla e que irá conversar com o vereador Elmar. 

Cita que sua família sempre apoiou sua irmã e que está chateado com a 

atitude do Prefeito Municipal. Com a palavra, o vereador Marcos Túlio 

agradece a senhora Renata pela contribuição que deu ao Município como 

Secretária de Saúde, cita que a profissional teve reconhecimento dos 

vereadores e da população, mas que o reconhecimento mais importante é o de 

Deus. Fazendo uso da palavra, o vereador Amadeu cumprimenta e agradece a 

presença de todos. Cita que pela primeira vez viu esta Casa cheia e fala para a 

senhora Renata que esta saia de cabeça erguida pelo excelente trabalho que 

prestou ao exercer o cargo de Secretária. Diz que o Prefeito deve vir aqui para 

prestar esclarecimentos sobre os motivos da demissão e solicita à senhora 
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Renata que continue desempenhando sua função de enfermeira da mesma 

forma como desempenhava sua função de secretária. Novamente com a 

palavra, o vereador Lusmar informa que esta Câmara está economizando para 

devolver recursos ao Poder Executivo para serem aplicados na reforma da 

praça central ou da quadra de esportes ou da Unidade Mista de Saúde ou na 

construção do portal de segurança na entrada da cidade com olho vivo. O 

Presidente agradece a senhora Renata e deseja tudo de bom. Com a palavra, a 

senhora Renata agradece os vereadores e se coloca à disposição. O Presidente 

tece comentários sobre o Projeto de Lei nº 21, de 2017, de sua autoria, que 

trata da divulgação de informações no Portal da Transparência. Informa que o 

Deputado Federal Tenente Lúcio liberou, através de emenda parlamentar, 

cento e vinte e quatro mil reais para a saúde. Esclarece que a Prefeitura 

realizará processo licitatório para contratação de serviços advocatícios para 

elaboração de pareceres jurídicos para licitações para aquisição de produtos 

como fraldas descartáveis. Afirma que a falta desses produtos gera 

desconforto para a população e que as questões burocráticas têm que ser 

resolvidas o mais breve possível, da melhor maneira possível, sem 

intervenção do Ministério Público. Em aparte, a senhora Renata tece 

comentários sobre os Termos de Acordos –TACs referentes a  aquisição de 

leite, fraldas e remédios. O Presidente reafirma que tem que resolver estas 
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questões rapidamente para atender a população. Retornando ao uso da 

palavra, o vereador Barroso alega que os gestores têm que ter compromisso 

com o futuro e que as administrações têm que serem contínuas, há ações que 

não podem ser interrompidas de um mandato para outro. Com a palavra 

novamente, o vereador Clodoaldo diz que está aguardando a resposta do 

requerimento feito pelo vereador Lusmar sobre gratificação e relata que o 

Prefeito está pagando gratificação salarial todo mês no valor de oitocentos e 

cinquenta reais para servidores que não fazem nada, enquanto estão faltando 

leite, fraldas e remédios para a população carente. Enfatiza que se a 

gratificação salarial é paga todo mês vira complemento salarial. Retornando 

ao uso da palavra, o vereador Lusmar salienta que se o Prefeito estiver 

pagando gratificação a servidor que não faz nada, isso caracteriza 

improbidade administrativa. Cita que o vereador recebe para trabalhar e tem 

que apresentar rendimento. Afirma que o atual gestor é o Prefeito da vez, tem 

que trabalhar, tem que ter mudança e apresentar resultados, transformar a 

cidade. Fala que a arrecadação do Município é de aproximadamente três 

milhões e que a Prefeitura possui quinhentos funcionários, portanto a cidade 

tem que ser bem administrada. Elogia o trabalho que está sendo realizado 

pela Secretária de Meio Ambiente, senhora Adairlei. Novamente com a 

palavra, o vereador Clodoaldo tece comentários sobre os decretos expedidos 
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pelo Prefeito referentes à crise financeira do Município. Relata que a 

Prefeitura tem dinheiro sim, não tem crise, pois está pagando gratificações, 

realizou o carnaval, a festa de maio e vai fazer a festa do peão, enquanto está 

faltando fraldas. Afirma que compra direta de materiais com decreto não é 

um processo legal. Com a palavra novamente, a vereadora Carla solicita que 

o Prefeito informe o nome da pessoa que irá ocupar o lugar da senhora 

Renata. Em aparte, o vereador Clodoaldo afirma que deve ser algum parente 

do Prefeito. O Presidente agradece a presença de todos e ressalta a 

importância da participação da população nas reuniões, para que assim esta 

Casa fique ciente dos problemas. Cumprida a finalidade da reunião e não 

havendo mais nada a se tratar, o Presidente agradece a presença de todos, 

convoca os colegas para a sexta reunião do segundo período da sessão 

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia dezoito do 

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

encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2017. 
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