
ATA DA QUARTA 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 dezenove horas do dia quatro 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, Elmar Fernandes de Resende, José Joaquim Pinto 

(Barroso) e Lusmar Antônio Pereira. 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; e da ata da terceira reunião 

do segundo período da sessão legislativa ordinária, que, discutida e votada, é 

aprovada com as seguintes alterações propostas pelo vereador Barroso: onde 

se lê: “O vereador Barroso parabeniza o vereador Amadeu pela apresentação 

do pedido e afirma que nada melhor o vereador sentir na pele os problemas da 

população.”; leia-se: “O vereador Barroso parabeniza o vereador Amadeu 

pela apresentação do pedido e afirma que nada melhor o político sentir na 

pele os problemas da população.”; e onde se lê: “Salienta que não é crítica à 
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Secretária Municipal da Saúde, mas a doação de sangue é um gesto de 

caridade, de amor à vida.”; leia-se: “Salienta que não é crítica à Secretária 

Municipal da Saúde, mas a doação de sangue não é um gesto de caridade, 

mas de amor ao próximo.”; e da ata da terceira reunião do segundo período da 

sessão legislativa extraordinária, que é aprovada por unanimidade. Em 

sequencia, são lidas as correspondências recebidas, destacando ofício do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para análise de contas do 

Município. O vereador Amadeu esclarece que o salário do agente de saúde é 

de um mil e quatorze reais e não um mil e quatrocentos reais como havia 

citado na reunião anterior. O Presidente agradece a presença no Plenário da 

Secretária Municipal de Educação, senhora Carmenlúcia Ferreira de Fátima 

Franco, da suplente de vereador, senhora Cristiane Dias, do senhor José, e do 

pessoal do centro espírita. O vereador Clodoaldo indaga qual o ano das contas 

para análise que o Tribunal enviou e se foram aprovadas pelo órgão. Em 

resposta, o Assessor Jurídico desta Casa, servidor Selmo Alves de Souza, 

informa que é o ano de dois mil e quatorze e que as contas foram aprovadas. 

De autoria da Comissão de Serviços Públicos, é apresentado parecer 

concluindo pela aprovação do Projeto de Lei nº 21, de 2017, de autoria do 

Presidente, que determina a inserção das informações que menciona no Portal 

da Transparência da Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG. Juntamente 
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com este parecer é apresentada a Emenda Aditiva nº 1. Colocado em 

discussão, o Presidente agradece os vereadores e a comissão pela emenda. 

Ressalta que o projeto é importante por que irá divulgar o nome do 

parlamentar que realmente trabalha e ajuda o Município, e assim a população 

ficará informada. O vereador Barroso tece esclarecimentos sobre a emenda. 

Enfatiza que esta Casa é composta por nove vereadores que representam 

vários partidos e que assim o parlamentar representado pelo vereador e que 

contribui com o Município vai ter seu nome divulgado no Portal da 

Transparência. O Presidente comunica que o Deputado Estadual Luiz 

Humberto liberou através de emenda recursos no valor de oitenta mil reais 

para serem aplicados na saúde. 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 

Complementar n.º 1, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a 

Lei Complementar nº 11, de 31 de dezembro de 1997, dando nova redação ao 

art. 69 e alterando a lista se serviços do ISSQN constante do Anexo II, da 

referida Lei Complementar. Juntamente com o parecer é apresentada a 

Emenda Substitutiva nº 1. De autoria da Comissão de Finanças e Controle é 

apresentado parecer concluindo pela legalidade, constitucionalidade e 

aprovação do Projeto de Resolução nº 2, de 2017, de autoria da Mesa 
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Diretora, que aprova a proposta de Orçamento da Câmara Municipal de 

Indianópolis-MG, para o exercício de 2018. Levado à discussão, o vereador 

Barroso relata que em reunião realizada nesta manhã com os vereadores 

entraram em consenso de não alterar a proposta inicial do projeto e que no 

futuro a economia feita por esta Casa será devolvida ao Poder Executivo 

especificando a aplicação em obra definida pelos edis. Ainda, de autoria da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação é apresentado parecer concluindo 

pela legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Resolução nº 3, de 

2017, de autoria dos vereadores Clodoaldo, que altera o caput do art. 173, da 

Resolução nº 177, de 12 de dezembro de 2012, que estabelece o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Indianópolis. Neste momento, são 

apresentados de autoria do Prefeito Municipal, o Projeto de Lei nº 23, de 

2017, 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 e o Projeto de Lei nº 24, de 2017, que autoriza a abertura de 

crédito adicional suplementar no Orçamento vigente, mediante excesso de 
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arrecadação. O Presidente comunica que irá distribuir o Projeto de Lei nº 24, 

de 2017 para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças e 

Controle para adiantar o andamento do processo, haja vista que na mensagem 

o Prefeito explica que a suplementação é para realizar pagamento dos 

médicos nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do 

corrente ano. O vereador Clodoaldo pergunta se para realizar a contração não 

tem que haver dotação orçamentária. O Assessor Jurídico, servidor Selmo, 

afirma que a dotação é previa. O vereador Barroso cita que na mensagem do 

Projeto de Lei nº 19, de 2017, aprovado por esta Casa no mês de julho, o 

Chefe do Poder Executivo solicitou suplementação para pagamento de 

médicos no mês de dezembro de 2016. Em ato contínuo, o Presidente 

distribui para pareceres: Projetos de Lei nº 23, de 2017, e nº 24, de 2017, e 

Emenda Aditiva nº 1 ao Projeto de Lei nº 21, de 2017, à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação; Projeto de Lei Complementar nº 1, de 2017, à 

Comissão de Finanças e Controle; e Resolução n.º 3, de 2017, à Comissão de 

Serviços Públicos. O Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, vereador Welbemar, designa para relatores dos Projetos de Lei nº 

23, de 2017 e nº 24, de 2017, os vereadores Elmar e Carla, respectivamente e 

avoca para si a relatoria da Emenda Aditiva nº 1 ao Projeto de Lei nº 21, de 

2017. O Presidente da Comissão de Finanças e Controle, vereador Barroso, 
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nomeia para relator do Projeto de Lei nº 24, de 2017, o vereador Lusmar e 

avoca si a relatoria do Projeto de Lei Complementar nº 1, de 2017. O 

vereador Welbemar, suplente do vereador Clodoaldo, Presidente da Comissão 

de Serviços Públicos, designa para relator do Projeto de Resolução nº 3, de 

2017, o vereador Barroso. De autoria da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação é apresentado e discutido parecer oral pela constitucionalidade, 

legalidade e boa técnica legislativa da Emenda Aditiva nº 1 ao Projeto de Lei 

nº 21, de 2017. A Comissão de Serviços Públicos também apresenta parecer 

oral pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3, de 2017, que é submetido à 

discussão. ORDEM DO DIA. Submetidos o Projeto de Lei n.º 21, de 2017, e 

a Emenda Aditiva nº 1, de 2017 a ele apresentada, à discussão e votação 

únicas, cada um por sua vez, são aprovados por unanimidade. Colocado o 

Projeto de Resolução nº 2, de 2017, em discussão, o vereador Lusmar relata 

que participou nesta manhã de reunião com os vereadores e estes decidiram 

caminhar de mãos dadas. Afirma que os recursos que serão devolvidos à 

Prefeitura devem ser aplicados em obra de consenso dos nove vereadores. 

Cita várias prioridades, como a reforma da praça central e da Unidade Mista 

de Saúde. Ressalta que os vereadores vão decidir onde os recursos serão 

aplicados e exigir do Prefeito. Enfatiza que a intenção é ajudar a administrar. 

Levado o Projeto de Resolução nº 2, de 2017 à votação única, recebe 
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aprovação unânime. Submetido o Projeto de Resolução nº 3, de 2017, à 

discussão e votação únicas, é aprovado unanimemente. Imediatamente, a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresenta o parecer de redação 

final do Projeto de Lei nº 21, de 2017, que discutido e votado, recebe 

aprovação unânime e a Mesa Diretora apresenta os pareceres de redação final 

dos Projetos de Resolução nº 2, de 2017, e nº 3, de 2017, que discutidos e 

votados, separadamente, são aprovados por unanimidade. GRANDE 

EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo cumprimenta 

a todos e esclarece para o pessoal do centro espírita que o Projeto de Lei nº 

15, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que regulariza a posse de 

terceiros em imóveis de propriedade do Município, está aguardando 

informações da Prefeitura. Indaga ao Assessor Jurídico desta Casa se há 

possibilidade de criar projeto de lei com a finalidade de direcionar os recursos 

financeiros devolvidos por esta Casa para determinada obra, ou seja, aplicar 

somente em investimentos. Em resposta, o Assessor Jurídico, responde que 

não há projeto específico, talvez possa ser inserido no projeto da lei 

orçamentária anual - LOA. De posse da palavra, o vereador Barroso afirma 

que a preocupação dos vereadores é importante e ressalta que se todos 

pedirem e assinarem ofício o Prefeito não se negará a atender ao pedido desta 

Casa. Tece comentários sobre a construção da Estação de Tratamento de 
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Esgoto – ETE e enfatiza que os recursos aqui economizados podem contribuir 

para a construção desta obra. Com a palavra, o vereador Lusmar ressalta que 

a população tem que ser informada deste acordo, entre os vereadores, de 

devolver recursos para investimentos na cidade, pois não é fácil chegar a esta 

união e a um consenso. Tece comentários sobre a praça central. Cita que a 

praça está destruída e que antigamente esta era considerada cartão postal da 

cidade. Cita que entra Prefeito e sai Prefeito e as coisas continuam do mesmo 

jeito. Relata que a médica cardiologista foi demita. Enfatiza que vereador não 

contrata, nem demite servidor e que é responsabilidade do Chefe do Poder 

Executivo governar com seriedade e atender a toda sociedade. Afirma que 

quando as coisas estão indo bem é mérito do Prefeito e se vão mal os 

culpados são os vereadores. Salienta que esta Casa quer ajudar e que para 

administrar tem que ter planejamento. Retornando ao uso da palavra, o 

vereador Clodoaldo, cita que os pacientes atendidos pela doutora Karen, a 

cardiologista demitida, gostam da profissional. Relata que a médica recebeu o 

aviso de sua demissão no sábado quando estava atendendo e só foi embora 

depois de atender todos que a estavam aguardando. Afirma que o Prefeito tem 

que rever esta demissão, que tem que cortar gastos onde precisa e que o lema 

da campanha eleitoral do atual gestor foi saúde em primeiro lugar. Enfatiza 

que a médica é uma boa profissional e não viu necessidade de demissão. 
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Fazendo uso da palavra, o vereador Amadeu informa que a cardiologista 

atende mais de sessenta pacientes e que é uma falta de responsabilidade 

demitir a médica, haja vista que esta está acompanhando tantos pacientes, a 

maioria pessoas carentes que não podem repetir exames se outra profissional 

for contratada. O Presidente tece comentários sobre o projeto de 

regularização de posse de imóveis. Cita que as comissões encontraram 

irregularidades em alguns terrenos, que pediram informações à Prefeitura e 

até o momento nada foi enviado. Sugere que emendas sejam apresentadas ao 

projeto retirado os imóveis que estão irregulares para que os demais sejam 

aprovados, pois não é justo uns atrapalharem os outros. Afirma que daqui a 

uma semana dará respostas ao pessoal do centro espírita. Com a palavra 

novamente, o vereador Barroso relata que visitou juntamente com o vereador 

Amadeu todos os imóveis objetos de regularização. Informa que o terreno a 

ser doado ao centro espírita não pertence ao Município. Fala que conversou 

com o proprietário do imóvel, senhor Nélson e este afirmou que o terreno está 

localizado na zona rural, pois recolhe o imposto rural. Em aparte, o vereador 

Amadeu afirma que o terreno está localizado na zona urbana. Continuando 

sua fala, o vereador Barroso relata que outro donatário está construindo em 

área de preservação ambiental. Afirma que esta Casa não pode aprovar o 

Projeto de Lei nº 15, de 2017 com irregularidades. Neste momento, o 
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Presidente concede o uso da palavra à senhora Andréia, representante do 

centro espírita. Com a palavra, a senhora Andréia informa que eles querem 

somente a regularização da área. O Presidente cita a importância dos projetos 

de regularização de imóveis. Novamente com a palavra, o vereador Lusmar 

afirma que problemas relacionados ao meio ambiente têm que ser bem 

analisados por esta Casa, pois não podem aprovar coisas irregulares. Salienta 

que esta Câmara tem que caminhar certo, ter cuidado com o que aprova, para 

não ter problemas no futuro. De posse da palavra, o vereador Elmar 

cumprimenta a todos e diz que esta Casa durante os quatro anos devolverá um 

valor significativo ao Município para investimento em obras. Tece 

comentários sobre a doação de imóveis. Fala que irá se inteirar da demissão 

da médica e depois repassará aos vereadores. O Presidente relata que 

participou nesta tarde da formatura dos alunos do Programa de Educação 

Ambiental –PROGEA. Esclarece que foi um evento muito bem organizado e 

bonito com a participação de mais de cem alunos. Comunica que o Prefeito 

Municipal comparecerá a esta Casa para conversar com os vereadores. 

Solicita às Comissões de Finanças e Controle e de Serviços Públicos que 

apresentem os pareceres relativos ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 94, 

de 2015, de autoria do Prefeito Municipal, que cria a unidade funcional 

Procuradoria Geral do Município, altera a Lei Municipal nº 1.808, de 19 de 
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junho de 2013, e dá outras providências, para que seja dado prosseguimento à 

tramitação da proposição. Em aparte, o vereador Barroso afirma que na 

próxima reunião apresentará o parecer. Tece comentários sobre a matéria e 

diz que o autor do projeto fala que não há impacto financeiro, entretanto tem 

que conferir o percentual de gasto com pessoal e diz que o Município tem 

necessidade de Procurador Geral. O Presidente cita que a Prefeitura está sem 

assessoria jurídica, pois a licitação para contratação de serviços advocatícios 

será realizada no próximo dia quatorze e que a criação da Procuradoria Geral 

é uma exigência do Ministério Público. Com a palavra, o vereador Welbemar 

cumprimenta a todos, especialmente o senhor Luiz, responsável pelo centro 

espírita. Afirma que esta reunião foi proveitosa e que tem que mostrar para a 

população a economia que esta Casa fará para aplicação em obras. Salienta 

que se o Prefeito não cumprir o que a Câmara pedir, é só não devolver mais 

recursos. Solicita ao Líder do Prefeito, vereador Elmar, informações sobre a 

auditoria que foi realizada pela Prefeitura devido ao estado de crise financeira 

e administrativa no Município, constante do Decreto nº 3.716, de 10 de 

janeiro de 2017. O Presidente agradece cada um dos vereadores pela 

participação na reunião realizada nesta manhã. Afirma que esta foi proveitosa 

e que os recursos devolvidos para a Prefeitura serão de grande valia. Tece 

comentários sobre a boa estrutura desta Câmara, elogiando os espaços físicos 
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e os bons funcionários. Fala que cada vereador que por aqui passou deu sua 

contribuição. Parabeniza os responsáveis pelo PROGEA, o Prefeito 

Municipal, a Secretaria Municipal de Educação e a Polícia Militar. Cita a 

emoção do policial que foi homenageado e abraçado pelos alunos. Salienta a 

importância desses programas. Continuando, tece comentários sobre o Projeto 

de Resolução nº 3, de 2017. Esclarece que as reuniões passarão a ter início às 

treze horas, podendo se estender até as dezessete horas. Fala que neste 

período os vereadores poderão obter informações sobre assuntos da pauta 

junto aos órgãos ou autoridades municipais, em razão da coincidência com o 

horário de funcionamento das repartições públicas municipais. Em aparte, o 

vereador Barroso sugere que a população seja comunicada da alteração do 

horário das reuniões através de propaganda volante. O Presidente ressalta que 

toda mudança sofre crítica. Cita que esta Casa economizará ao realizar as 

reuniões a partir das treze horas e que com certeza a mudança de horário dará 

certo, pois coincidirá com o horário de funcionamento da Prefeitura, caso 

necessitem de alguma informação ou documento. 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 quinta reunião do segundo período da 

sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia onze 
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do mês de setembro, no horário regimental, determina a lavratura desta ata e 

encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2017. 
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