
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO PRIMEIRO 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 dez do mês de abril 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; das atas das reuniões ordinária e 

extraordinária anteriores, que, discutidas e votadas, separadamente, são 

aprovadas sem restrições; e das correspondências recebidas. De autoria da 

Comissão de Finanças e Controle, é apresentado parecer concluindo pela 

constitucionalidade, legalidade, adequação financeira e orçamentária e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 4, de 2017, de autoria do Prefeito 

Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial mediante 

anulação de dotação do Orçamento vigente. Submetido à discussão, o vereador 
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Barroso informa que a apresentação deste parecer e, consequentemente, a 

aprovação do Projeto de Lei n.º 4, de 2017, não impedirá a realização dos 

levantamentos e estudos que está fazendo em relação à cobrança da 

Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública –CIP. Em 

sequência, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer concluindo pela 

aprovação do Projeto de Lei n.º 6, de 2017, de autoria do vereador Clodoaldo, 

que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Rotarianos do 

Rotary Club de Indianópolis, que é colocado em discussão. Ainda, é apresentado 

parecer, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, concluindo 

pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

n.º 10, de 2017, de autoria dos vereadores Barroso, Carla e Lusmar, que revoga a 

Lei n.º 1.799, de 5 de março de 2013, que dispõe sobre a verba indenizatória 

pelo exercício da atividade parlamentar, e dá outras providências. Levado à 

discussão, o vereador Welbemar diz que a verba indenizatória foi tema de 

campanha de dois ou três vereadores. Afirma que o projeto é legal, assim como 

a verba indenizatória, e que seu mérito é que tem que ser analisado. Informa que 

votará contra o Projeto de Lei n.º 10, de 2017. O Presidente confirma que a 

verba indenizatória é legal e que o que está sendo discutido é a forma como esta 

está sendo usada. Relata que esta verba foi criada há quatro anos e que para 

elaborá-la o Ministério Público foi consultado. O vereador Barroso confirma que 



 
 
 
 
 

Ata da reunião ordinária do dia 10/4/2017 
 

 

foi um dos vereadores a falar sobre verba indenizatória na campanha eleitoral e 

que no mês de julho do ano passado apresentou representação no Ministério 

Público. Afirma que a verba é legal, mas imoral. Fala que o vereador Welbemar 

está a favor da verba, porque não viu os balancetes. Cita que no mandato 

anterior o vereador Wanilton não utilizou verba indenizatória nem diárias para 

viagens e que cinco ou seis vereadores fizeram uso da verba indenizatória. 

Relata que há vereador aqui que é tido por corrupto, mas que não encontrou 

despesas realizadas por este vereador a título de verba indenizatória. Diz que 

encontrou nos balancetes muitas notas emitidas pelo Bar da Praça pagas com 

recursos da verba indenizatória. Ressalta que a sociedade precisa acordar, que 

não tem justificativa para notas de almoço na localidade onde o vereador reside 

e quando for viajar para fora têm as diárias de viagens. Afirma que respeita a 

opinião de cada um, mas a verba indenizatória é ruim para todos. Expõe que o 

vereador já tem o salário para cobrir as despesas de seu mandato e informa que 

tirou cópias das notas fiscais das verbas indenizatórias para apresentar ao 

Ministério Público. Fala que o Presidente é tido como corrupto, mas este não 

usou verba indenizatória. Alega que não é inimigo de ninguém, entretanto não 

pode concordar com a utilização da verba e solicita aos colegas que revoguem a 

lei que instituiu este recurso. Alega que o Município poderá economizar com a 

revogação da lei e aplicar o montante no que precisar, como reforma de praça. O 
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vereador Welbemar fala que se a pessoa tem o direito é legal utilizar e que quem 

viu coisa errada que denuncie. Relata que no seminário que participou a 

orientação foi que é melhor utilizar a verba indenizatória do que as diárias de 

viagens. Cita que a maioria das pessoas fala que todos que passam por aqui são 

corruptos. O vereador Barroso informa que está no seu terceiro mandato, que 

nunca fez nada errado e que não é corrupto. Reafirma que entrou com 

representação junto ao Ministério Público, pois não dá para aceitar o vereador 

receber salário e ainda trazer notas fiscais para receber verba indenizatória. O 

vereador Lusmar diz que a política no país está desacreditada e que não 

concorda com o pagamento da verba indenizatória. Relata que na primeira 

reunião entre os vereadores e o Prefeito, este solicitou ajuda para administrar 

com economia, olhar para o povo e a cidade. Fala que a verba indenizatória não 

é ilegal, portanto gerará gastos e pede para todos refletirem, para não cometer os 

erros do passado e economizarem o máximo para ajudar a Administração. Cita, 

também, que está no seu terceiro mandato, que nunca teve problemas, que quer 

continuar a trabalhar com responsabilidade, como prometeu em palanque e pede 

a compreensão dos colegas para acabar com a verba indenizatória. O vereador 

Welbemar fala que concorda que não se deve gastar indevidamente. Relata que 

já participou de cinco campanhas eleitorais e que a população sempre pediu para 

arrancar os corruptos desta Casa. Afirma que está aqui para trabalhar de acordo 
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com as leis e em prol do povo. A vereadora Carla expõe que entrou na política 

espelhando em seu pai, ex-vereador, e fala que na época os edis não recebiam 

salários. Diz que depois que os vereadores começaram a ser remunerados a 

função virou profissão. Ressalta que o pagamento da verba indenizatória é um 

gasto dúbio, haja vista que tem o pagamento das diárias de viagens para as 

mesmas despesas. Solicita aos colegas para darem um passo à frente, colocarem 

a mão na consciência, pois a economia está arrochada. O vereador Clodoaldo, 

com a palavra, solicita ao vereador Lusmar que permaneça no seu lugar quando 

os demais colegas estiverem falando. Informa que conversou com o Promotor e 

foi até o Tribunal de Contas para tratar da questão da verba indenizatória. Relata 

que o ex-vereador Wanilton não utilizou a verba indenizatória nem as diárias de 

viagens, mas que recebeu indevidamente o subsídio do cargo Presidente da 

Câmara, mesmo alertado sobre a irregularidade. Fala que o vereador Barroso foi 

notificado sobre irregularidade nas suas contas e que vereador da região de 

Campo Alegre pegou foguetes em seu comércio, na conta da Prefeitura 

Municipal. Fala sobre cestas básicas e afirma que o recebimento do subsídio do 

vereador pode ser optativo, e sugere à vereadora Carla abrir mão de sua 

remuneração, tendo em vista que é rica e fazendeira. Relata que participou de 

vários seminários sobre verba indenizatória e que levou pessoalmente cópias das 

prestações de contas de suas verbas indenizatórias para o Promotor e que este de 
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início não apontou nenhuma irregularidade, mas que irá analisar. Enfatiza que 

uma diária no valor de cem reais não é muita, em alguns casos dá somente para 

abastecer. Informa que nas suas prestações de contas não há notas do Bar da 

Praça. Salienta que quem usar a verba indenizatória indevidamente tem que ser 

punido e que fica a critério do vereador usar ou não. Relata que tem vinte anos 

de vereança e nunca adquiriu nada, que não é rico e que todos conhecem sua 

conduta, nunca fez nada errado. Reafirma que a verba indenizatória é legal, que 

é a favor desta e que a iniciativa desta lei ou a sua revogação teria que ser de 

autoria da Mesa Diretora. O Presidente solicita aos vereadores que discutam sem 

acusações para que os trabalhos continuem a fluir com tranquilidade, pois estão 

no início do mandato. O vereador Barroso afirma que nunca recebeu notificação. 

O vereador Amadeu tece comentários sobre a verba indenizatória e diárias de 

viagens. Relata que está no seu primeiro mandato e que pretende aprender 

muitas coisas. Afirma que todos têm que se unir em prol do povo e da cidade, 

pois muitas coisas têm que ser cobradas e que não pode haver desavenças entre 

os vereadores, tem que ter união. O vereador Clodoaldo reafirma que a iniciativa 

do projeto em debate é da Mesa Diretora e informa que o planejamento com os 

gastos desta Casa, incluindo a verba indenizatória, já foi enviado para ser 

consolidado na Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO do Município e que este 

planejamento da direção da Câmara não pode ser alterado por projeto de 
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iniciativa de vereador. O Presidente ressalta que cada um tem seu entendimento, 

justifica que o Secretário, vereador Marcos Túlio, teve que se ausentar da 

reunião em razão de prova na faculdade e solicita à Suplente de Secretário, 

vereadora Carla, que assuma a função de Secretária. Continuando, são 

apresentadas as seguintes proposições: Indicação n.º 20, de 2017, de autoria do 

vereador Welbemar, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal a execução 

de obra de reforma do prédio do patrimônio municipal onde se acha instalado o 

Destacamento da Polícia Militar. Colocada em discussão, o Presidente convida 

os vereadores para participarem da audiência pública sobre segurança pública 

que será realizada no próximo dia dezenove e solicita que tragam pedidos 

apresentados pela população e também sugestões. Parabeniza o vereador 

Welbemar pela apresentação da indicação. O vereador Welbemar justifica que a 

segurança pública é dever do Estado, entretanto como a delegacia da Polícia 

Militar está instalada em prédio do Município é de responsabilidade do Poder 

Executivo a execução da reforma. Relata que esteve, juntamente com os 

vereadores Amadeu, Clodoaldo e Marcos Túlio, na Cidade de Araguari, em 

visita ao Comandante da Polícia Militar, que se comprometeu de enviar mais 

dois ou três policiais efetivos para Indianópolis. Expõe que com uma reforma 

adequada no prédio os casos de contravenção ou infração penal de menor 

potencial ofensivo, seja lavrado aqui na cidade o termo circunstanciado –TCO, 
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por agente da polícia judiciária, o que evitará que os policiais militares tenham 

que conduzir o acusado até a vizinha Cidade de Araguari, o que representará 

economia de combustível e de tempo de trabalho dos policiais. O vereador 

Lusmar parabeniza o vereador Welbemar e salienta que providências urgentes 

têm que ser tomadas com relação à segurança pública, pois a população não 

aguenta mais. Fala que esta é uma cidade do bem e não pode ser entregue aos 

bandidos. Tece comentários sobre os roubos ocorridos, recentemente, nos 

Correios e no Banco do Brasil. Ressalta que a população está clamando por mais 

segurança. O vereador Clodoaldo solidariza-se com o vereador Welbemar e 

relata que o Comandante da Polícia Militar pediu suporte para melhorar a 

segurança no Município de Indianópolis. O vereador Elmar também se 

solidariza com o pedido do vereador Welbemar e sugere designar um servidor 

público para trabalhar na Polícia Militar, pois quando o policial sai para atender 

alguma ocorrência não fica ninguém para atender. O Presidente afirma que o 

ideal é que o Estado assumisse todas as responsabilidades. O vereador 

Welbemar diz que a designação de um servidor depende do Prefeito e que o 

Comando tem que analisar os prós e contras. Informa que o Comandante 

orientou a instalação de câmera “olho vivo” e que o senhor Milton já instalou o 

equipamento para experiência e análise de custos. Levada a Indicação n.º 20, de 

2017, à votação, é aprovada por unanimidade; Indicação n.º 21, de 2017, de 
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autoria do vereador Barroso, por intermédio da qual solicita ao Prefeito 

Municipal as seguintes providências: a) abster de cobrar a Contribuição para 

Custeio do Serviço de Iluminação Pública –CIP dos proprietários, titulares de 

domínio útil ou possuidores de imóvel urbano não servido do serviço de 

iluminação pública; e b) restituir os contribuintes cujos imóveis não receberam o 

serviço de iluminação pública e,  ainda assim, pagaram a CIP, notadamente os 

moradores dos Loteamentos Beira Lago e Vale Encantado. Submetida à 

discussão, o vereador Clodoaldo questiona se não caracteriza renúncia de receita 

abster de cobrar a CIP. O vereador Barroso tece comentários sobre o assunto e 

explica que não é renúncia de receita, pois não existe a prestação do serviço. 

Salienta que tem que se fazer um estudo bem feito, pois há pessoas que têm o 

serviço e não pagam e há outros que não contam com o serviço e pagam. O 

Presidente diz que é mais complicado cobrar de quem não tem o serviço. 

Explica que na época em que o projeto foi apresentado a intenção foi fazer com 

que a população economizasse. O vereador Barroso alega que não é justo a 

pessoa ser cobrada pelo consumo de sua moradia, pois a iluminação é a mesma 

para os que moram na mesma rua. O vereador Clodoaldo fala sobre a época em 

que o projeto foi apresentado. Colocada a Indicação n.º 21, de 2017, em votação, 

é aprovada unanimemente; Indicação n.º 22, de 2017, também de autoria do 

vereador Barroso, que por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal a 
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melhoria da iluminação pública, mediante a realização dos seguintes serviços: a) 

instalar mais postes com lâmpadas na Rua Francisco Pereira dos Santos, no 

Bairro Santana; e b) colocar um poste com lâmpada, na travessa A, entre as 

Ruas Prachedes Fernandes Pereira e Joaquim Amaro Primo, nas proximidades 

do mata-burro instalado na estrada que dá acesso à propriedade do senhor João 

José da Silva, no Bairro Vila Nova. Submetida à discussão e votação, recebe 

aprovação unânime; e o Requerimento n.º 13, de 2017, ainda de autoria do 

vereador Barroso, por intermédio do qual solicita ao Prefeito Municipal cópia 

dos documentos a seguir: a) contas de energia elétrica cujo titular é a Prefeitura 

Municipal de Indianópolis, referentes ao mês de março de 2017; e b) 

instrumento de contrato de prestação de serviço de manutenção da rede de 

iluminação firmado com empresa particular, por intermédio do CIDES, que 

vigorará até 31 de dezembro de 2017. Colocado em discussão e votação, é 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente distribui para parecer à 

Comissão de Finanças e Controle o Projeto de Lei n.º 10, de 2017. Os 

vereadores Elmar e Clodoaldo, suplentes dos vereadores Barroso e Lusmar na 

Comissão de Finanças e Controle, são convocados para participar da elaboração 

do parecer ao projeto distribuído à Comissão, já que os referidos membros 

titulares são autores do projeto, e, por acordo, os membros suplentes designam o 

vereador Clodoaldo relator da matéria. ORDEM DO DIA. Submetido o Projeto 
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de Lei n.º 4, de 2017, à discussão e votação, em primeiro turno, é aprovado por 

unanimidade. Levado o Projeto de Lei n.º 6, de 2017, à discussão e votação 

únicas, é aprovado unanimemente. Em ato contínuo, a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação apresenta o parecer de redação final do Projeto de Lei n.º 6, de 

2017, que, discutido e votação, recebe aprovação unânime. GRANDE 

EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo agradece, em 

nome do Rotary Club de Indianópolis, a aprovação do Projeto de Lei n.º 6, de 

2017. 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 décima 

primeira reunião do primeiro período da sessão legislativa ordinária do corrente 

ano, a realizar-se no próximo dia dezessete do mês de abril, no horário 

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

Reuniões, 10 de abril de 2017. 
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