
 

 

ATA DA TERCEIRA 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 vinte e três do mês de fevereiro 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. Neste momento, são apresentadas as seguintes 

proposições: Indicação n.º 41, de 2015, de autoria do vereador Antônio Roberto, 

por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de 

Trânsito e Transporte que seja providenciada a colocação de película de controle 

solar e segurança nos vidros dos veículos do Município que realizam o 

transporte escolar, com prioridade para os que transportam alunos para a Cidade 
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de Uberlândia-MG. Colocada em discussão e votação, é aprovada por 

unanimidade; Indicação n.º 42, de 2015, de autoria do vereador Antônio 

Roberto, que solicita ao Prefeito Municipal e à Secretária Municipal de Saúde a 

instalação, na Unidade Mista de Saúde Batista Naves, de gerador de energia 

elétrica, com potência equivalente ao consumo da unidade, para uso nas 

ocasiões em que houver interrupção no fornecimento de energia elétrica pela 

rede pública. Levada à discussão e votação, recebe aprovação unânime; 

Indicação n.º 43, de 2015, também de autoria do vereador Antônio Roberto, que 

solicita ao Prefeito Municipal notificar os proprietários de imóveis urbanos não 

edificados ou não utilizados para que promovam a limpeza dos terrenos o mais 

rápido possível, sob pena de aplicação de penalidades administrativas. Nos casos 

que justificar, pede para que a Prefeitura Municipal execute diretamente a 

limpeza dos terrenos particulares. Submetida à discussão, o vereador Antônio 

Roberto afirma que todo ano faz este pedido e não é atendido. Fala que as leis 

do Município deveriam ser aplicadas, como, por exemplo, o Código de Posturas. 

Diz que os três pedidos apresentados são importantes, mas que provavelmente 

não serão atendidos. Colocada em votação, é aprovada unanimemente; 

Requerimento n.º 19, de 2015, de autoria dos vereadores Rafael e Elmar, por 

meio do qual solicitam ao Prefeito Municipal as seguintes informações: a) Qual 

o valor dos recursos recebidos pelo Município em virtude da cessão a 

instituições financeiras de créditos decorrentes de compensações financeiras e 
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royalties relacionados à exploração de recursos hídricos, autorizada pela Lei n.º 

1.801, de 13 de março de 2013? b) Quanto o Município recebeu pela cessão dos 

mencionados créditos? c) Qual o custo dessa operação de crédito para o 

Município, referente a juros, correção monetária e outros encargos? d) Em quais 

obras ou outras despesas de capital foram aplicados os recursos oriundos dessa 

operação de crédito? Qual o valor de cada uma das despesas realizadas? Levada 

à discussão, o vereador Wesley alega que é direito do vereador receber 

informações. Relata que a Prefeitura enviou os balancetes sintéticos de receita e 

despesa e ficou comprovado que a média da receita mensal é de dois milhões e 

trezentos mil reais. Cita que o Prefeito foi incoerente na entrevista televisiva, 

pois falou que a receita do Município está diminuindo. Ressalta que a realidade 

financeira da Prefeitura tem que ser mostrada. O vereador Clodoaldo diz que o 

requerimento é válido, pois o vereador tem que ter conhecimento. Tece 

comentários sobre a receita do Município e afirma que a aquela está em torno de 

um milhão e oitocentos mil reais, pois tem que descontar os repasses do 

FUNDEB. Relata que o Prefeito solicitou prazo de sessenta dias para apresentar 

relatórios e que o déficit mensal da Prefeitura é de cento e quarenta mil reais. 

Submetido à votação, é aprovado por unanimidade; Requerimento n.º 20, de 

2015, de autoria dos vereadores Rafael e Elmar, por intermédio do qual 

solicitam ao Prefeito Municipal as informações a seguir: a) Qual o valor 

atualizado da dívida do Município relativa a contribuições previdenciárias sobre 
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a folha de pagamento de servidores? b) Quantos parcelamentos de dívidas 

previdenciárias anteriores estão sendo pagos atualmente pela Prefeitura 

Municipal? Quais os valores das parcelas mensais referentes a cada 

parcelamento? c) Afora as dívidas já negociadas com a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, existe no momento algum atraso de pagamento de 

contribuições previdenciárias, incidentes sobre a folha de pagamento? Na 

afirmativa, informar os valores devidos e o período de referência das 

contribuições. d) Existem, atualmente, parcelas descontadas da remuneração de 

servidores que não foram repassadas, na forma e prazos estipulados nos 

contratos, às instituições financeiras nas quais os servidores contrataram 

empréstimo consignado em folha de pagamento? Se sim, qual o montante dos 

recursos ainda não transferidos aos bancos consignatários e o prazo da 

inadimplência? e) Ainda na hipótese de a resposta à pergunta anterior for 

positiva, em que prazo a Prefeitura prevê a regularização desses repasses aos 

bancos? Colocada em discussão, o vereador Antônio Roberto afirma que o 

requerimento é importante e tece comentários sobre os descontos dos 

consignados. O vereador Clodoaldo também comenta o assunto. O vereador 

Rafael relata que a Prefeitura realizou o desconto no salário de seu pai, servidor 

aposentado da Prefeitura, e não repassou para o banco. O vereador Wanilton 

alega que o assunto é complicado e que se o responsável pelo desconto não 

repassa para o banco deve ser punido. Diz que esta atitude caracteriza 
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improbidade administrativa. Fala que talvez o Prefeito não esteja a par dessa 

situação e que quando o responsável pelas Finanças da Prefeitura comparecer 

aqui irá questioná-lo sobre isso, pois é um roubo. O vereador Clodoaldo diz que 

é apropriação indébita e que o caso tem que ser discutido. O vereador Wesley 

cita que desde o ano passado estes fatos estão ocorrendo e salienta que o Prefeito 

tem que organizar sua equipe, senão a Prefeitura irá à falência. Enfatiza que a 

Câmara tem que garantir a institucionalidade do Município e sugere a realização 

de workshop para orientar os vereadores. O vereador Rafael cita que um 

funcionário da Prefeitura já ganhou três ações, o que gera mais gastos ainda. O 

vereador Antônio Roberto fala que as pessoas pagam juros, que estão 

preocupadas em zelar pelo nome, que este assunto já foi bastante discutido e que 

já está começando a desanimar. Diz que se até agora nada foi feito é porque não 

quiseram fazer. Levado à votação, recebe aprovação unânime; Requerimento n.º 

21, de 2015, de autoria dos vereadores Wesley, Elmar e Rafael, pelo qual 

convocam o Secretário Municipal de Administração e Finanças ou o auxiliar 

direto do Prefeito que atualmente responde pela área financeira, a comparecer a 

esta Casa, na reunião ordinária do próximo dia 16 de março, em horário 

determinado pelo Presidente, para prestar esclarecimentos sobre a atual situação 

financeira da Prefeitura Municipal, com ênfase nos seguintes assuntos: a) receita 

do Município no exercício de 2014; b) valores das principais despesas de 

custeio, sobretudo das despesas com pessoal, encargos sociais e transporte 
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escolar; c) montantes atualizados das dívidas flutuante e consolidada do 

Município; d) valores pagos mensalmente à Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, referentes a parcelamentos de dívidas previdenciárias; e) prazos dos 

parcelamentos das dívidas previdenciárias; f) medidas de contenção de despesas 

adotadas com vistas a equilibrar as finanças da Prefeitura Municipal; g) prazo 

previsto para colocar em dia o pagamento dos servidores municipais e de 

fornecedores da Prefeitura. Levado à discussão, o vereador Wesley sugere 

incluir item sobre os consignados. Submetido o requerimento à votação, recebe 

aprovação unânime; Moção n.º 27, de 2015, subscrita por todos os vereadores, 

pela qual consignam voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor 

Waldemar Magalhães, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2015, na cidade de 

Uberlândia-MG. Colocada em discussão e votação, é aprovada por 

unanimidade; Moção n.º 28, de 2015, também subscrita por todos os vereadores, 

pela qual consignam voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Isa 

Resende da Rocha Miranda, ocorrido no dia 28 de janeiro de 2015, na Cidade de 

Uberlândia-MG. Submetida à discussão e votação, é aprovada unanimemente; e 

a Moção n.º 29, de 2015, de autoria do vereador Rafael, pela qual consigna 

aplausos à Presidente e membros do Apostolado da Oração de Indianópolis, pelo 

trabalho de apoio espiritual e material às pessoas em situação de risco social. 

Colocada em discussão e votação, recebe aprovação unânime. De autoria do 

vereador Wesley, é apresentado o Projeto de Lei n.º 52, de 2014, que disciplina 
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o funcionamento em regime de plantão das farmácias e drogarias, no Município 

de Indianópolis, Estado de Minas Gerais. Em ato contínuo, o Presidente distribui 

o projeto ora apresentado para parecer à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. O vereador Rafael, Suplente do Presidente da referida Comissão, 

nomeia o vereador Sildo para relator da matéria, haja vista que o vereador 

Wesley é autor do projeto. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, 

o vereador Wanilton cita o art. 94 do Regimento Interno que dispõe sobre a 

indicação de um líder nesta Casa pelo Prefeito. Afirma que o Líder é o elo entre 

os Poderes Legislativo e Executivo. É o representante do Prefeito do qual os 

vereadores podem cobrar. De posse da palavra, o vereador Rafael fala que está 

sendo muito cobrado, questionado com relação às obras inacabadas. Relata que 

uma pessoa falou que eles conseguiram acabar com o clube, a praça e o 

carnaval. Cita que a academia ao ar livre está atolada na terra e que a praça 

central está sucateada. Em aparte, o vereador Sildo comenta que na praça há 

pouca iluminação, está muito escura. Continuando, o vereador Rafael tece 

comentários sobre os consignados e solicita ao Presidente que envie ofício à 

CEMIG solicitando informações sobre a taxa de iluminação pública, pois este 

serviço está sendo cobrado dos proprietários das chácaras, onde não há nem 

postes. Com a palavra, o vereador Daniel diz que tudo o que foi falado aqui hoje 

é para ajudar a Administração. Cita reportagem do Jornal Correio de Uberlândia 

sobre dívida da Prefeitura daquele Município no valor de cento e cinquenta 
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milhões de reais. Comunica que acontecerá nesta semana congresso na cidade de 

Belo Horizonte referente à arrecadação municipal e que é importante a 

participação dos vereadores. Com relação à iluminação pública, fala que a 

população tem que ser informada, ter um telefone para contato com a empresa 

responsável pela prestação do serviço. Diz que parte dos recursos dos royalties 

foi utilizada na avenida, na pró-infância e na manutenção das estradas rurais. 

Salienta que cortes já foram feitos, mas está faltando informações e que irá 

conversar com o Chefe de Gabinete do Prefeito. Ressalta que a reforma da praça 

central tem que ser prioridade. Novamente com a palavra, o vereador Wanilton 

diz que quando o atual gestor assumiu a Prefeitura foi muito afoito, tentou 

resolver tudo de uma só vez e, como não planejou de maneira adequada, agora 

se encontra nesta situação. Fazendo uso da palavra, o vereador Elmar indaga 

sobre o aterro sanitário que deveria ter sido iniciado no mês de janeiro. Em 

resposta, o vereador Clodoaldo diz que as obras foram prorrogadas. De posse da 

palavra, o vereador Wesley tece comentários sobre as transições de governos e 

sobre as análises de contas. Fala que é difícil explicar a situação da Prefeitura 

sem documentos, sem informações precisas. Diz que mediante a facilidade de 

acesso a todo tipo de informações, por meio da internet, tem como saber preço 

de tudo. Afirma que aqui nada está normal e que toda a responsabilidade recairá 

sobre os ombros do gestor. Ressalta que está passando da metade do mandato, 

mas que ainda se pode agir. Fala que nada é atendido, que falta criatividade, 
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responsabilidade e que estão tentando explicar o inexplicável. Sugere verificar 

as receitas dos Municípios vizinhos, pois a renda per capita daqui é muito boa. 

Enfatiza que ninguém está sabendo de nada, que o portal da transparência não 

está sendo obedecido e que os vereadores como guardiões do Município têm o 

direito de ter acesso às informações. Solicita a formação de uma diligência para 

averiguação das obras e afirma que a crise em Indianópolis não é por falta de 

recursos, que é hora de rever, redirecionar um novo planejamento. Com a 

palavra, o vereador Antônio Roberto fala que ninguém hoje em dia quer assumir 

os erros. Salienta que a responsabilidade é de quem está no comando e tem que 

esquecer o passado e assumir as responsabilidade do momento. Diz que a 

Administração tem que apresentar dados e fala que não sabe porque reformaram 

o clube e não a praça. Cita que o Município foi contemplado pelo Governo 

Federal com uma patrol, retro, pá-escavadeira, caminhão e mata-burros, gerando 

economia para a Prefeitura. Ressalta que dados e informações têm que ser 

apresentados, pois não se sabe nada de concreto, e que não foi por falta de pedir. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo tece comentários sobre a balsa e 

diz que não possui informações sobre a embarcação. Fala que a praça poderia 

estar num estado melhor se os Secretários Municipais tivessem mais iniciativa, 

assim como a colocação de redutores de velocidade nas vias públicas. Informa 

que o prazo para a construção do aterro sanitário foi prorrogado. Fala que a 

Prefeitura tem tratores que poderiam limpar os terrenos baldios. Reafirma que os 
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Secretários têm que ter mais iniciativa. Cita que uma máquina para fazer meio-

fio não é tão cara e resolveria muita coisa. Indaga por que algumas casas do 

conjunto habitacional têm aquecedores solares e outras não. Em resposta, o 

vereador Antônio Roberto fala que foi questão de trocar encanações. 

Continuando, o vereador Clodoaldo relata que foi procurado por um proprietário 

de um imóvel, com boa situação financeira, para limpeza do terreno. Em aparte, 

o vereador Wesley pergunta quantos tratores a Prefeitura possui. Em resposta, o 

vereador Daniel fala que são seis, dois trabalhando, dois com as associações e 

dois estragados. Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo relembra que 

tramitou nesta Casa o projeto relativo à iluminação pública. Cumprida a 

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

colegas para a quarta reunião do primeiro período da sessão legislativa ordinária 

do corrente ano, a realizar-se no dia dois do mês de março, no horário 

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

Reuniões, 23 de fevereiro de 2015. 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Presidente 

 
CLODOALDO JOSÉ BORGES 

Secretário 


