
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia vinte do mês de junho do ano de dois 

mil e dezesseis, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Antônio 

Roberto dos Reis da Silva, Presidente, Wesley José da Rocha Naves, Vice-

Presidente, Clodoaldo José Borges, Secretário, Daniel Alves Miranda, Douglas 

Alexandre Bento Pereira, Elmar Fernandes de Resende, Rafael de Almeida 

Jacó, Sildo Antônio Pedróis e Wanilton José Borges. 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, levada à discussão e votação, 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, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 

103, de 2016, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o Plano Municipal 

de Saneamento Básico, com a inserção do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos e dá outras providências. Juntamente com este parecer, são 
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apresentadas as Emendas Substitutivas n.º 1, n.º 2, n.º 3 e n.º 4, de 2016, e a 

Supressiva n.º 1, de 2016. A Comissão de Finanças e Controle apresenta 

parecer concluindo pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei 

n.º 103, de 2016, com a ressalva de que o Poder Executivo deve promover a 

adequação das leis orçamentárias de modo a contemplar os investimentos 

previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico para o próximo ano. 

Submetido o parecer à discussão, o vereador Wesley afirma que vai assinar o 

parecer após o recesso legislativo, porque se houver mais alguma coisa terá 

chance de encaixar no projeto. O vereador Rafael alega que participou de várias 

reuniões para discutir a matéria e solicita que o projeto seja votado nesta 

reunião. De autoria da Comissão de Serviços Públicos, é apresentado e 

discutido parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n.º 103, de 

2016, com as emendas propostas pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Neste momento, o Presidente convida a fazer uso da tribuna a senhora 

Joana Darc Ribeiro da Silva Fonseca. Fazendo uso da palavra, a senhora Joana 

cumprimenta a todos e esclarece que está aqui para pedir ajuda aos vereadores 

para pagamento de tarifa de água da senhora Joaquina. Informa que o 

Apostolado da Oração pagou por dois anos a água da senhora Joaquina e que 

assim está tirando a função da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fala 

que a senhora Joaquina é pessoa carente e necessita do fornecimento de água. 
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Relata que solicitou um relatório à Secretaria de Assistência Social para que a 

senhora Joaquina fosse isentada do pagamento, entretanto a resposta demorou 

três meses para ser enviada e não foi satisfatória. Com a palavra, o vereador 

Clodoaldo diz que está satisfeito com a atitude da senhora Joana, pois esta 

procurou o lugar certo para fazer esta reivindicação. Afirma que conhece a 

situação de dona Joaquina e que esta Casa acatará o pedido. Parabeniza a 

senhora Joana Darc pelo trabalho de caridade que realiza mediante o 

Apostolado e pela iniciativa de ter vindo até os vereadores. De posse da 

palavra, o vereador Wesley fala que esta Casa tem que se responsabilizar e que 

a Secretaria Municipal de Assistência Social tem que agir e dar uma resposta 

urgente. Sugere que o Presidente delegue um vereador para resolver este 

problema. Fazendo uso da palavra, o vereador Daniel afirma que já conhece o 

caso e as contribuições do Apostolado para a comunidade. Ressalta que faltou 

atitude por parte da Assistência Social e que este problema tem que ser 

resolvido tanto agora, como para o futuro. Cita que há mais famílias 

precisando. Parabeniza a senhora Joana Darc pela atitude e pelo trabalho que 

desenvolve no Apostolado da Oração. O servidor desta Casa, senhor Selmo 

Alves de Souza, explica que no ano de dois mil e doze os vereadores aprovaram 

a Lei n.º 1.780, que institui e disciplina o Programa de Concessão de Benefícios 

eventuais para atendimento ao cidadão carente, denominado PROVIDA, que 
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contempla este tipo de ajuda. Com a palavra, o vereador Rafael parabeniza a 

senhora Joana Darc e afirma que apresentou Moção de Aplausos ao 

Apostolado. Afirma que conhece a situação de dona Joaquina, que não tem 

esperança no Social, mas que esta Casa vai resolver. Novamente com a palavra, 

a senhora Joana Darc diz que, se esta Câmara pagar a maioria do montante, o 

Apostolado paga o restante. Diz que a Maçonaria assume a tarifa de água de 

três famílias carentes e que a senhora Joaquina não pode ficar sem o 

fornecimento de água de maneira alguma. O Presidente diz que irá negociar 

com a Companhia de Água e Saneamento de Minas Gerais – COPASA. De 

posse da palavra, o vereador Elmar relata que tem conhecimento da situação 

da senhora Joaquina e que o advogado que atende na Secretaria de Assistência 

Social poderia ajudar os outros dois filhos da senhora Joaquina se aposentarem, 

pois esta só recebe o benefício de um filho.  O Presidente relata que esta Casa 

está sempre cobrando da Secretaria Municipal de Assistência Social e que a 

função da Secretaria é conhecer todas as situações de risco da cidade. Relata 

que quando a senhora Susana era Assistente Social ela ia de casa em casa e 

conhecia tudo no Município. Fala que os responsáveis atuais pelo social nem 

visitaram a senhora Joaquina. Agradece a senhora Joana Darc e afirma que os 

nove vereadores irão resolver o problema. Novamente com a palavra, a senhora 

Joana Darc agradece a oportunidade, enfatiza que irá confiar nos homens desta 
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Casa e não nos políticos e se retira. Dando continuidade aos trabalhos, são 

apresentadas as seguintes proposições: Indicação n.º 7, de 2016, de autoria do 

Presidente, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal a aplicação do 

Código de Obras e Edificações do Município, instituído pela Lei 

Complementar n.º 38, de 10 de outubro de 2013, devendo, para este desiderato, 

adotar de imediato as seguintes medidas, entre outras cabíveis: a) baixar 

decreto regulamentando o Código de Obras; b) organizar e colocar em 

funcionamento, no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, os serviços de licenciamento e fiscalização das obras e edificações; e 

c) designar e qualificar servidores do quadro permanente da Prefeitura para as 

atividades de polícia administrativa das obras e edificações. Colocada em 

discussão e votação, recebe aprovação unânime; Requerimento n.º 5, de 2016, 

de autoria do vereador Wesley, por meio do qual solicita ao Prefeito Municipal 

as seguintes informações: a) relação atualizada dos instrumentos musicais que 

eram usados pelos integrantes da banda de música municipal, contendo 

descrição do estado de conservação destes objetos e local em que se encontram 

guardados; e b) órgão da Administração Municipal responsável pela guarda e 

conservação desses instrumentos musicais. Levado à discussão e votação, é 

aprovado unanimemente; e Moções n.º 8, de 2016, de autoria do vereador Sildo 

e subscrita pelos demais vereadores, por intermédio da qual consignam 
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aplausos aos responsáveis pelo Festival de Viola Gospel, realizado na Cidade 

de Indianópolis-MG, no último dia 11 de junho. Submetida à discussão e 

votação, é aprovada unanimemente; Moção n.º 9, de 2016, de autoria do 

vereador Rafael e subscrita pelos demais vereadores, por meio da qual 

consignam votos de aplausos ao Padre Francisco de Assis Felipe Santiago e 

aos festeiros da Festa em Louvor a Santa Rita e Virgem Maria de 2016. 

Colocada em discussão e votação, é aprovada por unanimidade; Moção n.º 10, 

de 2016, de autoria do vereador Wanilton e subscrita pelos demais vereadores, 

pela qual consignam votos de aplausos aos organizadores e participantes da 

cavalhada. Levada à discussão e votação, recebe aprovação unânime; Moção 

n.º 11, de 2016, de autoria do vereador Wanilton, por intermédio da qual 

consigna votos de pesar pelo falecimento da senhora Feliciana Jacob de 

Oliveira, ocorrido no último dia 12 de junho. Submetida à discussão e votação, 

é aprovada unanimemente; e a Moção n.º 12, de 2016, também de autoria do 

vereador Wanilton, pela qual consigna votos de pesar pelo falecimento do 

senhor Alcides da Silva, ocorrido neste Município, no último dia 14 de junho. 

Colocada em discussão e votação, recebe aprovação unânime. Neste momento, 

o vereador Wesley se retira da reunião. Dando prosseguimento aos trabalhos, 

são apresentados os seguintes Projetos de Lei: nº 104, de 2016, de autoria da 

Mesa Diretora, que fixa o subsídio dos Vereadores e do Presidente da Câmara 
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Municipal de Indianópolis-MG, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a 

legislatura 2017 a 2020, e dá outras providências; n.º 105, de 2016, também de 

autoria da Mesa Diretora, que fixa o subsídio do Prefeito, em R$ 14.500,00 

(quatorze mil e quinhentos reais), do Vice-Prefeito, em R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), e dos Secretários Municipais de Indianópolis-MG,  em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), para o mandato de 2017 a 2020, e dá outras providências; e 

o n.º 106, de 2016, de autoria do Presidente, que altera a redação do art. 4º, da 

Lei nº 1.676, de 2 de dezembro de 2008, que estabelece regras para a 

denominação de bens e serviços públicos, e dá outras providências. O vereador 

Wanilton apresenta a Emenda Substitutiva n.º 1 ao Projeto de Lei nº 104, de 

2016, que altera a redação do art. 1º, do projeto, para estabelecer subsídio do 

Vereador e do Presidente da Câmara no valor de R$ 880,00 (oitocentos e 

oitenta reais). Em ato contínuo, o Presidente distribui para pareceres: Projeto 

de Lei n.º 104, de 2016, e a Emenda Substitutiva nº 1 a ele apresentada; Projeto 

de Lei nº 105, de 2016; e Projeto de Lei nº 106, de 2016, à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação; Projetos de Lei n.º 104, de 2016, e n.º 105, de 

2016, às Comissões de Finanças e Controle e de Serviços Públicos; e Projeto 

de Lei n.º 106, de 2016, à Comissão de Serviços Públicos. O Presidente da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Rafael, designa o 

vereador Daniel relator das matérias recebidas. O vereador Clodoaldo, 



 
 
 
 
 
Ata da reunião ordinária do dia 20.6.2016 
 

 

Presidente da Comissão de Finanças e Controle, indica o vereador Silvo relator 

das proposições recebidas pela Comissão. O Presidente da Comissão de 

Serviços Públicos, vereador Daniel, se autodesigna relator do Projeto de Lei nº 

106, de 2016. Neste momento, o Presidente verifica se os relatores têm 

condições de apresentarem pareceres orais às proposições recebidas. De autoria 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação são apresentados pareceres orais 

pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa dos Projetos de 

Lei n.º 104, de 2016; n.º 105, de 2016; n.º 106, de 2016, e da Emenda 

Substitutiva n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 104, de 2016. Os pareceres são levados 

à discussão, cada um por sua vez. O vereador Daniel esclarece que os subsídios 

para a próxima legislatura têm que ser estabelecidos conforme lei federal. Diz 

que o valor do subsídio para vereador é merecido, pois a busca para o cargo é 

complexa. Fala que o valor do subsídio do Secretário Municipal poderia ter 

sido mais alto. O vereador Clodoaldo afirma que o subsídio do vereador com 

o do Secretário Municipal deveria ser igualado. O vereador Rafael salienta que 

o vereador não é obrigado a receber o subsídio, podendo doar, que o que recebe 

é praticamente repassado ao povo e que votará contra a emenda do vereador 

Wanilton. O vereador Wanilton esclarece que apresentou a emenda que reduz 

o subsídio de cinco mil reais para o valor do salário mínimo devido à crise 

nacional e que os Municípios devem ser os primeiros a darem exemplo de 
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economia. Alega que o vereador já é muito bem pago pela verba indenizatória. 

O vereador Clodoaldo afirma que a verba indenizatória não tem nada a ver com 

o subsídio e que esta geralmente é revertida em benefício da população. A 

Comissão de Finanças e Controle apresenta pareceres orais favoráveis à 

aprovação dos Projetos de Lei n.º 104, de 2016, e n.º 105, de 2016. O vereador 

Wanilton, suplente do vereador Wesley na Comissão de Finanças e Controle, 

apresenta votos contrários, em separado. Os pareceres são colocados em 

discussão, separadamente. A Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer 

oral favorável à normal tramitação do Projeto de Lei n.º 106, de 2016. Levado 

o parecer à discussão, o vereador Daniel fala que é válida a alteração na lei que 

estabelece regras para a denominação de bens e serviços públicos, pois assim 

mais pessoas poderão ser homenageadas. ORDEM DO DIA. Submetido o 

Projeto de Lei n.º 102, de 2016, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe 

sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, e dá outras 

providências, ao segundo turno de discussão e votação, é aprovado por 

unanimidade. Colocados as Emendas Substitutivas nº 1, n.º 2, n.º 3, e n.º 4 e a 

Supressiva n.º 1 e o Projeto de Lei n.º 103, de 2016, em discussão e votação 

únicas, cada um por sua vez, são aprovados unanimemente. O servidor desta 

Casa, senhor Selmo, alerta que os investimentos previstos no Plano Municipal 

de Saneamento, anexo ao Projeto de Lei n.º 103, de 2016, não estão 
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contemplados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. O vereador 

Clodoaldo afirma que respeita a iniciativa do vereador Wanilton ao apresentar 

a emenda ao Projeto de Lei n.º 104, de 2016, tendo em vista a crise que o país 

está enfrentando, entretanto votará contra a proposição. Levada a Emenda 

Substitutiva n.º 1, de 2016, ao Projeto de Lei n.º 104, de 2016, à discussão e 

votação únicas, é reprovada por cinco votos contrários a dois votos favoráveis. 

Submetido o Projeto de Lei n.º 104, de 2016, à discussão e votação únicas, é 

aprovado por cinco votos favoráveis a dois votos contrários. Colocado o 

Projeto de Lei n.º 105, de 2016, em discussão e votação únicas, é aprovado por 

unanimidade. Levado o Projeto de Lei n.º 106, de 2016, à discussão e votação 

únicas, é aprovado por sete votos favoráveis a um voto contrário. Em seguida, 

a Comissão de Finanças e Controle apresenta o parecer de redação final do 

Projeto de Lei n.º 102, de 2016, que, colocado em discussão e votação únicas, 

recebe aprovação unânime. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

apresenta os pareceres de redação final dos Projetos de Lei n.º 103, de 2016, 

n.º 104, de 2016, n.º 105, de 2016 e n.º 106, de 2016. Submetidos à discussão 

e votação únicas, são os pareceres de redação final dos Projetos de Lei n.º 103, 

de 2016 e n.º 105, de 2016, aprovados por unanimidade, enquanto que os 

pareceres de redação final dos Projetos de Lei n.º 104, de 2016, e n.º 106, de 

2016, são aprovados por sete votos favoráveis a um voto contrário. GRANDE 
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EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo tece 

comentários sobre o time de futebol que está representando a Cidade de 

Indianópolis na Copa Triângulo e Alto Paranaíba de Futebol Amador, 

organizada pela Liga Uberlandense de Futebol. Lamenta que no grupo seja 

pouca a participação dos atletas da cidade. Alega que o filho do Presidente 

poderia estar participando, assim como outros jovens. Afirma que está torcendo 

para que o time seja campeão e parabeniza o vereador Douglas pelo apoio que 

está dando ao transportar os atletas. De posse da palavra, o vereador Douglas 

relata que no último jogo ao entrar no vestiário presenciou a emoção dos 

jogadores por terem vencido a partida. Afirma que os atletas vestiram a camisa 

da Cidade de Indianópolis e estão dando o sangue durante as partidas. 

Comunica que no próximo domingo o atleta José Vieira será homenageado e 

com certeza o time daqui será campeão. Com a palavra, o vereador Rafael 

parabeniza o time e elogia o atendimento prestado pela esposa do vereador 

Wanilton no acidente automobilístico ocorrido no último domingo, afirma que 

sua atitude foi decisiva para salvar a vida do acidentado. Esclarece que votou 

a favor do Projeto de Lei n.º 104, de 2016, mas respeita a opinião de cada um. 

Esclarece que não fica com nada de sua verba indenizatória e que esta é 

diferente do subsídio. Ressalta que trabalha ajudando o povo e que o vereador 

não pode fugir de suas responsabilidades, como o vereador Wesley está 
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fazendo. Alega que é uma falta de respeito o vereador Wesley se ausentar 

durante as reuniões e não participar das votações. Solicita que o Presidente 

tome atitudes com relação a isso. Fala que foram votados nesta reunião cinco 

projetos importantes. Deseja bom recesso aos colegas e sucesso aos que irão 

tentar a reeleição, pois será uma empreitada difícil. Fazendo uso da palavra, o 

vereador Daniel fala sobre a aprovação dos subsídios para a próxima 

legislatura. Afirma que quando a lei permite, segue a lei. Relata que sua mãe 

teve que devolver dinheiro da época em que seu pai foi vereador. Novamente 

com a palavra, o vereador Douglas parabeniza a jovem Gabriela por ter sido 

aprovada em segundo lugar no vestibular para o curso de Direito da 

Universidade Federal de Uberlândia. O Presidente sugere a apresentação de 

Moção de Aplausos. Enfatiza que anos atrás não ouviria uma notícia boa como 

esta, devido aos governos anteriores. Afirma que os últimos governos que 

possibilitaram às pessoas de menor poder aquisitivo terem acesso às 

universidades. Parabeniza a aluna que foi aprovada, os diretores das escolas, 

os professores e a Secretária Municipal de Educação. Parabeniza, também, o 

time de Indianópolis, que apesar de ter dezenove jogadores de fora cumpriu 

com seu dever e deseja que seja campeão. Fala que os jogadores foram tratados 

como reis, que dá nota zero à Secretaria de Esporte, por não ter representante 

e fala que quando a copa terminar quer conhecer o legado que a competição 
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deixará. Agradece, individualmente, os vereadores e funcionários desta Casa 

pela colaboração nos seis meses de sua gestão como Presidente. Cumprida a 

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

colegas para a primeira reunião do segundo período da sessão legislativa 

ordinária do corrente ano, a realizar-se no dia primeiro do mês de agosto, no 

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

das Reuniões, 20 de junho de 2016. 
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