
 

 

ATA DA QUARTA 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 dois do mês de março 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; da ata da 

reunião anterior, que, discutida e votada, é aprovada sem restrições; 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 

52, de 2014, de autoria do vereador Wesley, que disciplina o funcionamento 

em regime de plantão das farmácias e drogarias, no Município de 
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Indianópolis, Estado de Minas Gerais. Neste momento, é apresentada a 

Indicação n.º 44, de 2015, de autoria do vereador Wanilton, por meio da qual 

solicita ao Prefeito Municipal a conclusão da instalação de guarita na margem 

da rodovia estadual de acesso à cidade, em frente ao tatersal de leilões do 

Sindicato Rural. Colocada em discussão e votação, é aprovada por 

unanimidade. De autoria do Prefeito Municipal, são apresentados os Projetos 

de Lei n.º 74, de 2015, que altera dispositivos da Lei Municipal n.º 1.362, de 

12 de fevereiro de 2003, e dá outras providências; e n.º 75, de 2015, que 

institui Zona de Urbanização Específica –ZUE 02, no Município de 

Indianópolis, e dá outras providências. Em ato contínuo, a Mesa Diretora 

apresenta requerimento de anuência ao Plenário para que o Projeto de Lei n.º 

74, de 2015, tramite sob o regime de urgência especial, conforme pedido 

apresentado pelo autor da matéria na mensagem de encaminhamento. Levado 

o requerimento à discussão, o vereador Daniel relata que conversou com o 

Assessor Jurídico desta Casa, doutor Selmo Alves de Souza, e este orientou 

que não tinha necessidade de o Prefeito enviar o Projeto de Lei n.º 74, de 

2015 e sim emenda à lei tornando o reajuste anual dos professores 

automático, evitando assim desgastes para todos, tendo em vista que a classe 

tem esse direito garantido por lei federal. O vereador Wesley diz que 

concorda com o vereador Daniel e alega que não tem condições de exarar 
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parecer à matéria, pois tem que analisá-la primeiro. Pede que o requerimento 

seja reprovado e sugere que, caso necessite, o Presidente convoque reunião 

extraordinária. O vereador Elmar indaga se os professores estão a par do 

assunto. O vereador Daniel esclarece que o projeto está cumprindo o que foi 

determinado pelo Governo Federal. Submetido o requerimento à votação, é 

aprovado por sete votos favoráveis a um voto contrário, emitido pelo 

vereador Wesley. Novamente, a Mesa Diretora apresenta requerimento de 

anuência ao Plenário para que o Projeto de Lei n.º 75, de 2015, tramite sob o 

regime de urgência especial, conforme pedido apresentado pelo autor da 

proposição na mensagem de encaminhamento. Colocado em discussão, o 

vereador Rafael afirma que é contra este requerimento por não ter nenhum 

conhecimento da matéria. O vereador Wesley afirma que não tem condições 

de exarar parecer sem analisar a proposição. Levado o requerimento à 

votação, é reprovado por seis votos contrários a dois votos favoráveis. Em 

sequência, o Presidente distribui, para pareceres, o Projeto de Lei n.º 52, de 

2014, à Comissão de Serviços Públicos; o Projeto de Lei n.º 74, de 2015, às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças e Controle e de 

Serviços Públicos; e o Projeto de Lei n.º 75, de 2015, à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. O vereador Rafael, Presidente da Comissão de 

Serviços Públicos, nomeia o vereador Clodoaldo relator do Projeto de Lei n.º 
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52, de 2014. Os Presidentes das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, 

de Finanças e Controle e de Serviços Públicos, vereadores Wesley, Wanilton 

e Rafael, respectivamente, avocam para si a relatoria do Projeto de Lei n.º 74, 

de 2015. O Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

vereador Wesley, designa o vereador Clodoaldo relator do Projeto de Lei n.º 

75, de 2015. O vereador Wesley novamente alega que não tem condições de 

emitir parecer ao Projeto de Lei n.º 74, de 2015. O vereador Daniel sugere a 

convocação de reunião extraordinária para aprovação da matéria. O vereador 

Clodoaldo questiona o motivo desse projeto não ter sido enviado antes. Neste 

momento, o Assessor Jurídico desta Casa, doutor Selmo, presta vários 

esclarecimentos sobre o assunto e sugere reunião com a Assessoria Jurídica 

da Prefeitura. O vereador Daniel solicita ao Presidente que aprove o projeto 

nesta reunião para não gerar mais questionamentos e alega que os demais 

servidores do Município também estão aguardando reajuste. O vereador 

Clodoaldo explica que o relator tem prazo para exarar o parecer, que no 

projeto está previsto que os professores irão receber desde o mês de janeiro e 

que para evitar desgaste o melhor é aprovar emenda para que o reajuste anual 

seja automático. O vereador Rafael esclarece que o projeto prevê o 

parcelamento do pagamento e não sendo aprovado hoje irá atrasar. O 

vereador Wanilton cita que o reajuste deveria ser para todos os servidores, 
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pois é humilhante, injusto, reajustar somente a remuneração de uma classe. O 

vereador Clodoaldo expõe que está previsto na Constituição Federal o 

reajuste anual para todos os servidores e questiona se o índice ultrapassar o 

percentual de limite da despesa o que o Prefeito deve fazer. O doutor Selmo 

explica que a Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza a concessão de revisão 

anual da remuneração dos servidores mesmo que as despesas com pessoal 

tenham atingido o limite legal.  Esclarece, ainda, que tem que haver redução 

das despesas com pessoal caso estas ultrapassem o percentual fixado em lei. 

O vereador Wesley relata que esta Casa, por realizar um bom planejamento, 

está fazendo reforma do prédio e concedeu reajuste aos vereadores e seus 

servidores. Afirma que o Poder Executivo não reajusta os salários dos 

servidores há dois anos e que o mínimo que esta Câmara pode exigir é o 

projeto de reajuste para todos os servidores. O vereador Rafael diz que 

concorda com o vereador Wanilton e que todos os vereadores têm que lutar 

para que o Prefeito reajuste os salários de todos os servidores. GRANDE 

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

dos temas discutidos no congresso, realizado na Cidade Belo Horizonte, foi 

loteamento. Ressalta que o Projeto de Lei n.º 75, de 2015, tem que ser 

bastante discutido para que depois as responsabilidades das obras de 

infraestrutura não recaiam sobre a Prefeitura. Salienta que o vereador Wesley 
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pede para não votar os projetos no mesmo dia, mas depois não os analisa. 

Solicita ao Presidente que cobre os relatores a confecção dos pareceres. De 

posse da palavra, o vereador Antônio Roberto sugere que os relatores dos 

projetos sejam convocados para análise das proposições. Com a palavra, o 

vereador Rafael sugere ao Presidente que marque reunião extraordinária para 

a próxima quarta-feira para aprovação do Projeto de Lei n.º 74, de 2015, e 

solicita o envio de ofício ao Sindicato Rural pedindo a roçagem do mato nas 

proximidades do tatersal de leilões. Em aparte, o vereador Antônio Roberto 

diz que este serviço é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos. Continuando, o vereador Rafael pede ao Presidente que 

solicite ao Prefeito a indicação do Líder nesta Casa e o reajuste dos demais 

servidores, pois eles merecem. Fazendo uso da palavra, o vereador Daniel 

fala que concorda com o vereador Clodoaldo quanto ao loteamento e cita os 

problemas causados no loteamento do senhor Glicério. Diz que a 

responsabilidade das obras de infraestrutura é do proprietário. Esclarece que 

votou contra o requerimento de urgência do Projeto de Lei n.º 75, de 2015, 

por não ter nenhum conhecimento sobre a proposição e que pretende analisá-

la. Solicita novamente ao Presidente que envie ofício à empresa responsável 

pela iluminação pública para que informe o telefone de contato para repassar 

à população. De posse da palavra, o vereador Elmar indaga se a Prefeitura já 
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acertou os consignados no Banco do Brasil. Em resposta, o vereador Sildo 

informa que o acerto ainda não foi feito. Novamente com a palavra, o 

vereador Clodoaldo se solidariza com o pedido da Indicação n.º 44, de 2015, 

e relata que no congresso que participou foi discutido sobre o Imposto Predial 

e Territorial Urbano -IPTU progressivo. Sugere que o Prefeito aplique o 

IPTU progressivo aos proprietários de imóveis que têm condições financeiras 

de construir passeios e muros e não o fazem. Fala que se todos se 

conscientizassem a cidade ficaria mais limpa e consequentemente mais 

bonita. O vereador Daniel diz que enquanto o funcionário da Prefeitura está 

realizando a capina de um passeio poderia estar varrendo a via pública. 

Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de todos, 

convoca os colegas para a quinta reunião do primeiro período da sessão 

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

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2015. 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Presidente 

 
CLODOALDO JOSÉ BORGES 

Secretário 
 


