
ATA DA QUARTA 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 vinte e um do mês de setembro 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 Wesley José da Rocha 

Naves. O vereador Wanilton José Borges 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, por unanimidade; e das correspondências 

recebidas. 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 n.º 87, de 2015, de autoria do Prefeito 

Municipal, que aprova o Plano Municipal de Cultura –PMC, e dá outras 

providências. Em seguida, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer 

concluindo pela aprovação do Projeto de Lei n.º 87, de 2015, com a Emenda 
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Aditiva n.º 1. O parecer é colocado em discussão. De autoria do vereador Wesley, 

é apresentado o Projeto de Lei Complementar n.º 7, de 2015, que disciplina a 

criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos no Município 

de Indianópolis-MG, e dá outras providências. Em ato contínuo, o Presidente 

distribui para pareceres a Emenda Aditiva n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 87, de 2015, 

e o Projeto de Lei Complementar n.º 7, de 2015, à Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação e à Comissão de Serviços Públicos. O Presidente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, vereador Wesley, avoca para si a relatoria da 

Emenda Aditiva n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 87, de 2015, e a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação apresenta parecer oral pela constitucionalidade, 

legalidade e boa técnica legislativa da proposição. O parecer é levado à discussão. 

O vereador Rafael, suplente do vereador Wesley, na Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação e também Presidente da Comissão de Serviços Públicos designa 

o vereador Clodoaldo relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o 

vereador Antônio Roberto relator da Comissão de Serviços Públicos. ORDEM 

DO DIA. Submetidos à discussão e votação únicas o Projeto de Lei n.º 87, de 

2015, e, depois, a Emenda Aditiva n.º 1 a ele apresentada, são aprovados por 

unanimidade. Em ato contínuo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

apresenta o parecer de redação final do projeto de lei ora aprovado, que, discutido 

e votado, recebe aprovação unânime. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso 

da palavra, o vereador Rafael solicita ao Presidente marcar reunião com o Prefeito 
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e assessores, pois já completou trinta dias da reunião, na qual foi discutida a 

situação financeira do Município. Informa que os vereadores estão sendo 

cobrados a todo momento e que não teve condições de ser realizada a peneirada 

de alunos da escolinha de futebol, por representante do Cruzeiro Esporte Clube, 

no estádio Sérgio Pacheco, por falta de equipamentos e condições físicas do 

estádio, que se encontra com as obras paralisadas. De posse da palavra, o vereador 

Sildo pede empenho dos nove vereadores para intervir junto ao Chefe do Poder 

Executivo para que a folha de pagamento continue sendo paga por meio do Banco 

do Brasil. Informa que a Prefeitura realizará licitação para transferir a folha para 

o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil -SICOOB e que se isso acontecer 

a agência do Banco do Brasil irá embora da cidade. Ressalta que a população 

ficará muito prejudicada com a saída do Banco do Brasil, em especial os 

produtores rurais que participam do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar -PRONAF e aposentados. Em aparte, o vereador Clodoaldo 

indaga o vereador Sildo sobre a reunião ocorrida entre o Superintende do Banco 

do Brasil e representantes do Poder Executivo. Em resposta, o vereador Sildo 

esclarece que o banco se comprometeu de baixar as taxas bancárias cobradas da 

Prefeitura Municipal. Com a palavra, o vereador Elmar salienta que esta situação 

do Banco do Brasil é preocupante e que é importante ter o Banco do Brasil e o 

SICOOB na cidade. Diz que espera que o problema do atraso do pagamento dos 

servidores seja resolvido o mais rápido possível. Fazendo uso da palavra, o 
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vereador Clodoaldo afirma que os serviços prestados pelo SICOOB são voltados 

mais para o produtor rural e que o Município não pode perder o Banco do Brasil. 

Cita que as transferências recebidas pela Prefeitura são feitas via Banco do Brasil 

e que só convênios específicos são repassados pela Caixa Econômica Federal –

CEF e que os Correios não conseguem oferecer tantos serviços como a agência 

do Banco do Brasil. Em aparte, o vereador Sildo relata que entrou em contato com 

os produtores rurais e sugeriu a estes procurarem o Prefeito, entretanto fala que o 

assunto parece estar sendo conduzido para o lado pessoal. De posse da palavra, o 

vereador Antônio Roberto pergunta ao vereador Sildo se o problema com o Banco 

do Brasil é somente a folha de pagamento ou também é o aluguel. Em resposta, o 

vereador Sildo afirma que é somente a folha de pagamento, que a Prefeitura está 

querendo retirar do banco. Continuando sua fala, o vereador Antônio Roberto 

enfatiza que todos que locam prédios públicos devem pagar aluguel, assim como 

a Prefeitura também tem que pagar aluguel se ocupar imóvel de terceiros. Ressalta 

que o Banco do Brasil não pode ir embora. Relata que foi abordado por um 

cidadão e este afirmou que o Prefeito está agindo de maneira estranha, que não 

está se preocupando com nada. Sugere reunião com o Chefe do Executivo para 

discutir que o que é bom para o Município tem que permanecer, como o Banco 

do Brasil. Retomando a palavra, o vereador Rafael afirma que mediante esta 

situação o banco não se esforçará para reabrir a agência que foi explodida, o que 

está causando muitos transtornos à população. Solicita que a Prefeitura volte a 
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funcionar no horário normal, pois as pessoas que necessitam dos serviços 

prestados pela Administração Municipal estão reclamando. Novamente com a 

palavra, o vereador Clodoaldo destaca a importância do Projeto de Lei 

Complementar n.º 7, de 2015, e relata que há muitos cachorros soltos no conjunto 

habitacional próximo ao campo de futebol e que os animais que viviam no lixão 

estão invadindo a cidade, depois da morte da pessoa que cuidava deles. Sugere 

procurar a Promotoria de Meio Ambiente para que emendas sejam apresentadas 

ao projeto. Com a palavra, o vereador Wesley cita a história do Banco do Brasil 

no Município. Afirma que tudo que está acontecendo tem parcela de culpa desta 

Câmara, diz que não tem justificativa o atraso no pagamento dos servidores, haja 

vista que a receita está em torno de dois milhões de reais e a folha de pagamento 

um milhão e trezentos mil reais. Alega que esta Casa quer contribuir com a 

Administração e que o vereador ganha para trabalhar em prol da população. 

Ressalta que a Prefeitura tem que secar todas as despesas para colocar o 

pagamento da folha em dia. Afirma que atualmente não se tem nada: ginásio, 

quadra, campo de futebol. Relata que os refletores do campo de futebol estão 

virados para cima e que não há ninguém para resolver isso, ou seja, um pequeno 

problema. Salienta que as grandes questões do Município têm que ser resolvidas 

nesta Casa. Afirma que Indianópolis não pode perder mais nada, em especial o 

Banco do Brasil. Diz que é hora de ter um diálogo urgente, pois Prefeito e 

vereadores são passageiros. Menciona que se a receita do Município for de dois 
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milhões de reais a conversa tem que ser outra. Fazendo uso da palavra novamente, 

o vereador Rafael solicita reunião para discutir a construção do posto policial na 

entrada da cidade, pois os comerciantes estão dispostos a colaborar com a obra. 

Retornando ao uso da palavra, o vereador Clodoaldo afirma que todos querem que 

o problema da folha de pagamento seja resolvido. Faz breve relato das receitas do 

Município e diz que estes dados têm que ser repassados com fidelidade. Afirma 

que o Prefeito tem consciência de tudo, entretanto não tem recursos para quitar 

todas as despesas. De posse da palavra, o vereador Daniel salienta que as 

administrações anteriores não pagavam a dívida com o Instituto de Seguridade 

Social -INSS, agora o valor do pagamento está ficando retido diretamente no 

repasse. Fala que não tem como fazer jogo de cintura como antigamente. Relata 

que mudanças foram feitas para reduzir as despesas, como a rescisão de contratos, 

porém estas medidas irão surtir efeito somente com o tempo. Novamente com a 

palavra, o vereador Wesley afirma que equipe é fundamental e que as despesas da 

Prefeitura ramificaram tanto que com certeza o Prefeito desconhece algumas. Diz 

que os vereadores são mal informados, desprezados. Fala que para não pagar tem 

que provar que não há recursos, o que não está acontecendo. Finaliza, 

conclamando os vereadores para fazerem um ato que os dignifiquem. Novamente 

com a palavra, o vereador Rafael relata que um produtor rural o procurou e disse 

que há cinquenta e cinco anos reside aqui, que nunca nenhuma máquina foi até 

sua propriedade, mas a patrola da Prefeitura trabalhou um mês na lavoura de outro 
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produtor e questionou o que os vereadores estão fazendo, pois se nada na 

agricultura está funcionando, o hospital está cada vez pior e os salários atrasados. 

O vereador Rafael disse que permaneceu calado perante as indagações do cidadão, 

pois concorda que tudo está um caos. Fala que há três anos esta Casa está tentando 

ajudar, entretanto existe funcionário à toa, servidores que não recebem e estão 

pagando juros, sem falar nos consignados que são descontados e não são 

repassados ao banco, o que é um abuso. Afirma que tudo que está acontecendo ao 

Banco do Brasil é por causa da folha de pagamento. Relata que integrantes do 

Poder Executivo local disseram que o banco nunca ajudou a Administração com 

nada. Salienta que tem que haver união para resolver os problemas. Cumprida a 

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

colegas para a quinta reunião do segundo período da sessão legislativa ordinária 

do corrente ano, a realizar-se no próximo dia cinco do mês de outubro, no horário 

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

Reuniões, 21 de setembro de 2015. 
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