
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 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 quinze do mês de junho 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 da 

ata da reunião anterior, que, discutida e votada, é aprovada, com a seguinte alteração 

proposta pelo vereador Wesley, onde se lê: “Enfatiza que tem um ideal muito grande 

por Indianópolis, relata que participou de encontro na Cidade de Brasília e que, 

fazendo pesquisa entre aproximadamente vinte Municípios, somente um ou dois 

estão com problemas na folha de pagamento, entre eles Iraí de Minas.”; leia-se: 

“Enfatiza que tem um ideal muito grande por Indianópolis, relata que participou de 

encontro na Cidade de Brasília e que, fazendo pesquisa entre aproximadamente vinte 

Municípios, somente um ou dois estão com problemas na folha de pagamento, 

informa que Iraí de Minas que tem uma receita menor do que daqui e não está com 
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a folha de pagamento atrasada”. Em seguida, é feita a leitura das correspondências 

recebidas. Neste momento, o assessor jurídico da Câmara, doutor Selmo Alves de 

Souza, faz esclarecimentos sobre o Ofício n.º 102/2015-GP/PMI, de autoria do 

Prefeito Municipal e noticia que, na última sexta-feira, estiveram nesta Casa os 

senhores Alexandre, assessor contábil da Prefeitura, e Saulo Leonel, Controlador 

Interno da Prefeitura, para discutir o Projeto de Lei n.º 79, de 2015, que dispõe sobre 

as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016, e dá outras providências. Diz 

que, na ocasião, aos assessores reconheceram as divergências apontadas pela Câmara 

entre as ações do Plano Plurianual e o anexo de metas e prioridades do Projeto de 

Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO, e pediram para que o projeto não fosse 

votado até que as adequações sejam providenciadas. Relata, ainda, que os 

representantes da Prefeitura se comprometeram em enviar as alterações até a próxima 

sexta-feira, dia 19 de junho. Continuando os trabalhos, são apresentados o 

Requerimento n.º 30, de 2015, de autoria dos vereadores Elmar e Rafael, por meio 

do qual solicitam ao Prefeito Municipal informar a lei que destinou a receita de 

capital proveniente da alienação dos veículos, feita por meio do leilão realizado no 

dia 16 de maio de 2014, ao pagamento de dívida para com o Instituto Nacional do 

Seguro Social –INSS. Colocado em discussão e votação, é aprovado por 

unanimidade; e o Requerimento n.º 31, de 2015, de autoria do vereador Wesley, por 

intermédio do qual solicita ao Prefeito Municipal o encaminhamento a esta Câmara 

das informações e documento a seguir: a) Já foram nomeados os membros do 

Conselho Municipal do Desporto (CMD), criado pela Lei Municipal nº 1.848/2014? 
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Na afirmativa, enviar cópia do decreto de nomeação; e b) Caso a resposta ao item 

anterior seja negativa, por que razão esse órgão ainda não foi colocado em 

funcionamento? Levado à discussão e votação, recebe aprovação unânime. De 

autoria do Prefeito Municipal, são apresentados os Projetos de Lei n.º 80, de 2015, 

que altera o art. 40, da Lei nº 1.813, de 18 de setembro de 2013, que estabelece novos 

parâmetros relativos à Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

e dá outras providências, para dispor sobre o processo de escolha dos membros do 

Conselho Tutelar; n.º 81, de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação –

PME; e n.º 82, de 2015, que institui o Parcelamento Especial Municipal, e contém 

outras disposições. Em ato contínuo, a Mesa Diretora apresenta requerimentos de 

anuência ao Plenário para conduzir os Projetos de Lei n.º 81, de 2015, e n.º 82, de 

2015, sob o regime de urgência especial, conforme pedido apresentado pelo Prefeito 

Municipal nas mensagens de encaminhamento das matérias. Submetido o 

requerimento de urgência ao Projeto de Lei nº 81, de 2015, à discussão e votação, é 

aprovado unanimemente. Colocado o requerimento de urgência do Projeto de Lei n.º 

82, de 2015, à discussão, o vereador Daniel tece comentários sobre o assunto, afirma 

que se for legal apresentará emenda ao Projeto de Lei n.º 82, de 2015, possibilitando 

o contribuinte devedor negociar sua dívida diretamente na Prefeitura e não no 

cartório. Salienta ser mais difícil para o contribuinte ir até a cidade de Araguari onde 

está localizado. Fala que quitar a dívida na Prefeitura facilitaria para o contribuinte. 

O vereador Wesley alega que o projeto é de difícil compreensão, haja vista que 

muitos contribuintes já foram executados. O vereador Clodoaldo esclarece que o 
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Projeto de Lei n.º 82, de 2015, somente está autorizando o Município a parcelar as 

dívidas e a pessoa que já foi executada tem que pagar no cartório. O vereador Antônio 

Roberto diz que vai incentivar o não pagamento se a dívida tiver que ser quitada na 

Prefeitura e que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU 

tem que ser pago. O vereador Wesley explica que tem dúvidas quanto à renúncia de 

receita e outras indagações jurídicas. O vereador Clodoaldo esclarece que o 

parcelamento previsto é para as dívidas do exercício de 2014, pois as dos anos 

anteriores já foram parcelados. O vereador Wanilton diz que a intenção do vereador 

Daniel é boa e que tem que parcelar em mais vezes para o contribuinte, pois a crise 

financeira está difícil. O vereador Clodoaldo sugere pedir a relação dos devedores 

para basear os parcelamentos. O vereador Daniel cita que no projeto está previsto 

dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2014, ou seja, dos anos anteriores também. 

Colocado o requerimento em votação, recebe aprovação unânime. Neste momento, 

o Presidente distribui para pareceres Projetos de Lei n.º 80, de 2015, e n.º 81, de 

2015, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços Públicos; e 

Projeto de Lei n.º 82, de 2015, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de 

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

vereador Wesley, avoca para si a relatoria dos três projetos. O vereador Rafael, 

Presidente da Comissão de Serviços Públicos, nomeia o vereador Antônio Roberto 

relator do Projeto de Lei n.º 80, de 2015, e se autodesigna relator do Projeto de Lei 

n.º 81, de 2015. O Presidente da Comissão de Finanças e Controle, vereador 

Wanilton, escolhe para relator do Projeto de Lei nº 82, de 2015, o vereador Daniel. 
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O Presidente verifica com os relatores dos Projetos de Lei n.º 81, de 2015 e n.º 82, 

de 2015, se estes têm condições de exararem os pareceres e todos respondem que 

não. GRANDE EXPEDIENTE. Neste momento, o vereador Wesley pede licença e 

se retira. Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo sugere, novamente, pedir ao 

Poder Executivo a relação dos contribuintes devedores e ressalta que a dívida desde 

2009 já foi parcelada. De posse da palavra, o vereador Elmar relata que os produtores 

rurais estão cobrando a instalação ou reforma de mata-burros e sugere que a 

Prefeitura instale ou faça a reforma de um mata-burro por mês. Com a palavra, o 

vereador Wanilton solicita ao Prefeito Municipal o envio de projeto que legalize a 

posse de terrenos, pois há de dez a quinze para serem legalizados. Fazendo uso da 

palavra, o vereador Rafael tece comentários sobre o Projeto de Lei n.º 82, de 2015. 

Diz que não pode facilitar muito o pagamento, haja vista que prejudica quem pagou 

em dia. De posse da palavra, o vereador Daniel relata que fez um levantamento sobre 

a folha de pagamento e que em janeiro de dois mil e treze o montante era de 

oitocentos e oitenta e dois mil reais e que em abril deste ano o custo da folha foi de 

um milhão, duzentos e setenta e nove mil reais. Ressalta que a folha só aumentou, 

enquanto a receita só vem diminuindo, fator este que dificulta a Administração. 

Salienta que o gestor terá que fazer mais mudanças senão não fechará as contas. 

Afirma que terá que ser feito um choque de gestão, fala que a folha não é o problema, 

entretanto as coisas aumentaram muito e a receita diminuiu. Novamente com a 

palavra, o vereador Clodoaldo solicita ao Presidente que converse com o vereador 

Wesley para que este permaneça no Grande Expediente, pois em quase todas as 
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reuniões este se retira antes do término dos trabalhos. Ressalta que quando o vereador 

Wesley fala todos o escutam, permanecendo no Plenário. Alega que o vereador tem 

que cumprir com suas obrigações. Com a palavra, o vereador Antônio Roberto fala 

sobre o pagamento do IPTU, afirma que a maioria dos contribuintes pagou seus 

débitos hoje. Ressalta que se facilitar para o mau pagador tem que premiar os que 

pagam em dia. Parabeniza o contribuinte que paga em dia. Retornando ao uso da 

palavra, o vereador Rafael solicita ao Chefe do Executivo que reúna com os 

funcionários para explicar os reais motivos do atraso da folha de pagamento, para 

acabar com os boatos. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 

presença de todos, convoca os colegas para a primeira e segunda reunião do primeiro 

período da sessão legislativa extraordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo 

dia vinte e dois, a primeira às dezessete horas e trinta minutos e a segunda às dezoito 

horas, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 15 

de junho de 2015. 
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Presidente 
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