
ATA DA NONA 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 três 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; da ata da reunião anterior, que, discutida e 

votada, 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, legalidade e técnica legislativa 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, 

com a recomendação de que seja requerida à entidade cópia da ata da eleição e 

posse da atual diretora executiva, em atenção ao previsto no inciso IV, do § 1º, 
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do art. 1º, da Lei Municipal n.º 1.520/2006. De autoria da Comissão de Finanças 

e Controle, são apresentados e colocados em discussão, cada um por sua vez, os 

seguintes pareceres: 1º) Concluindo pela constitucionalidade, legalidade e 

adequação financeira e orçamentária e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

n.º 7, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a abertura de 

crédito adicional especial, mediante anulação de dotações do Orçamento 

vigente; 2º) Que conclui pela legalidade e adequação financeira e orçamentária 

do Projeto de Lei n.º 8, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera as 

Lei Municipais n.º 1.888, de 22 de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício de 2017, e n.º 1.898, de 23 de dezembro de 2016, 

que estima a receita e fixa a despesa do Município de Indianópolis para o 

exercício de 2017, com ressalvas constantes da fundamentação. Juntamente com 

este parecer é apresentado o Substitutivo n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 8, de 2017; e 

3º) Concluindo pela constitucionalidade, legalidade, adequação financeira e 

orçamentária e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n. 9, de 2017, de autoria 

do Prefeito Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no Orçamento 

do Município de Indianópolis de 2017, e dá outras providências. No momento 

de discussão do parecer ao Projeto de Lei nº 8, de 2017, o vereador Barroso 

esclarece que como relator da matéria fez algumas simulações entre os 

orçamentos e, com base nesta avaliação, os membros da Comissão de Finanças e 
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Controle decidiram, em consenso, diminuir o limite de suplementação de trinta 

por cento para vinte e cinco por cento. Diz que esta mudança está dentro da 

razoabilidade e que o limite proposto será suficiente para satisfazer as 

necessidades de remanejamentos mais urgentes. Explica que esta é a razão pela 

qual a Comissão apresentou o substitutivo. O vereador Lusmar, com a palavra, 

relata que ficou acordado com o senhor Adailton, Secretário de Administração e 

Finanças, o pagamento das verbas relativas às rescisões dos contratados por 

tempo determinado, feitas no final do último ano. O vereador Barroso também 

cita que o senhor Adailton esteve nesta tarde aqui e que se dispôs a fazer os 

acertos dos contratados. O Presidente fala que a autorização de suplementações 

não é um cheque em branco que esta Casa está dando ao Chefe do Poder 

Executivo e sim uma força para maior agilização de pagamentos. Alega que os 

vereadores analisaram os projetos e estão dando o aval ao Prefeito, pois todos 

querem que o mandato dê certo. O vereador Welbemar indaga o vereador 

Barroso se os vinte e cinco por cento serão suficientes. O vereador Barroso 

responde que o Prefeito poderá trabalhar com tranquilidade. O Presidente alega 

que se o orçamento deste ano for maior o montante de suplementação é 

relevante. O vereador Clodoaldo relata que conversou com o Prefeito e o senhor 

Adailton e diz que estes estão preocupados em pagar a folha de pagamento dos 

funcionários em dia e indaga o contador da Prefeitura, senhor Marcus Vinícius, 
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presente no Plenário, se o limite de vinte e cinco por cento de suplementação 

será suficiente. O contador responde que dará até o mês de junho do corrente 

ano. O vereador Clodoaldo afirma que acompanhará a Comissão e votará a favor 

do substitutivo. O Presidente salienta que se faltar recursos para suplementação 

esta Casa analisará os pedidos que aqui chegarem. O vereador Barroso fala que, 

como membro da Comissão de Finanças e Controle, entende ser necessário fazer 

as seguintes recomendações ao Poder Executivo: na mensagem de 

encaminhamento do Projeto de Lei n.º 8, de 2017, o Prefeito estima que a receita 

deste ano deve superar trinta milhões de reais. No entanto, é preciso avaliar com 

cautela essa previsão para se evitar o risco de comprometer receita que pode não 

se concretizar. Da mesma forma, recomenda cautela quanto à assunção de 

despesas no corrente exercício. Diz ser preciso evitar despesas para as quais não 

se tem certeza de haver recursos suficientes para pagá-las. Alerta sobre a 

necessidade de se planejar bem os gastos para se evitar o desequilíbrio nas 

contas da Prefeitura. Ressalta que o gestor tem que tomar cuidado, senão quando 

chegar os meses de setembro e outubro terá dotação e não terá recurso 

financeiro para pagar a folha de pagamento dos servidores municipais, ainda 

mais se o aumento da receita não se concretizar. Neste momento, o Presidente 

agradece a presença de todos no Plenário, em especial dos ex-vereadores 

Antônio Roberto dos Reis da Silva e Rafael de Almeida Jacó, das Secretárias 
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Municipais de Meio Ambiente e de Educação, senhoras Adairlei e Carmenlúcia, 

respectivamente, da Representante do Sindicato dos Servidores Públicos do 

Município de Indianópolis –SINDSEP, senhora Ana Beatriz, e dos servidores da 

Prefeitura. De autoria dos vereadores Barroso, Carla e Lusmar, é apresentado o 

Projeto de Lei n.º 10, de 2017, 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. Em ato contínuo, o Presidente distribui, 

para pareceres, o Projeto de Lei n.º 6, de 2017 à Comissão de Serviços Públicos 

e o Projeto de Lei n.º 10, de 2017, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 

O vereador Welbemar, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, designa o vereador Elmar relator do Projeto de Lei n.º 10, de 2017. Os 

membros da Comissão de Serviços Públicos, por consenso, designam o vereador 

Welbemar, membro suplente da Comissão, relator do Projeto de Lei n.º 6, de 

2017, em razão de o vereador Clodoaldo, membro titular, ser autor deste projeto. 

ORDEM DO DIA. Submetidos o Projeto de Lei n.º 7, de 2017, o Substitutivo 

n.º 1 ao Projeto de Lei nº 8, de 2017, e o Projeto de Lei n.º 9, de 2017, à 

discussão e votação, em primeiro turno, cada um por sua vez, são aprovados por 

unanimidade. O Presidente comunica que, se houver necessidade, convocará 

reunião extraordinária para outro dia, para apreciar estes projetos, mas que não 

será possível convocar esta reunião para acontecer logo após o final desta, 
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porque não houve consenso quanto à dispensa do prazo para convocação de 

reunião extraordinária. GRANDE EXPEDIENTE. Neste momento, o 

Presidente convida a fazer uso da palavra a senhora Adairlei Aparecida da Silva 

Borges, Secretária Municipal de Meio Ambiente, previamente inscrita na 

Secretaria desta Casa. Com a palavra, a senhora Adairlei cumprimenta a todos e 

dá início, utilizando-se de slides projetados por Data Show, à apresentação do 

Programa de Gestão de Resíduos Sólidos, juntamente com o Conjunto de 

Procedimentos Planejados e Implementados com os objetivos de minimizar a 

produção de resíduos e proporcionar adequada coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e destino final. Em sequência, apresenta o Plano de 

Recuperação de Área Degradada –PRAD, Coleta Seletiva, Educação Ambiental 

e o layout da campanha: Indianópolis Recicla (Programa de Coleta 

Diferenciada). Durante a apresentação, o Presidente, os vereadores Lusmar, 

Barroso, Welbemar e Clodoaldo fazem questionamentos à Secretária, que 

responde a todos. Finalizando a apresentação, a senhora Adairlei, agradece o 

espaço concedido, diz que conta com o apoio desta Casa, se coloca à disposição 

dos vereadores e os convida para conhecer o barracão onde estão sendo 

depositados e separados os resíduos sólidos coletados de forma seletiva. O 

Presidente agradece a Secretária e coloca esta Casa à disposição. Fazendo uso da 

palavra, o vereador Lusmar cumprimenta a todos e afirma que o programa da 



 
 
 
 
 

Ata da reunião ordinária do dia 3/4/2017 
 

 

coleta seletiva tem que ser abraçado por todos. Continuando, relata que foi 

procurado pelo senhor Aparecido Ferri, produtor rural, e diz que este se dispôs a 

colaborar na construção do velório municipal, haja vista que está sensibilizado 

com a maneira como as pessoas são veladas na cidade. Salienta que o velório 

municipal tem que ser construído rapidamente. De posse da palavra, o vereador 

Elmar agradece e parabeniza a senhora Adairlei e indaga se a reunião 

extraordinária para aprovação, em segundo turno, dos projetos que foram 

aprovados hoje não pode ser realizada amanhã, pois o pessoal da Prefeitura está 

aguardando para fazer o pagamento da folha de servidores. O Presidente afirma 

que convocará o mais rápido possível, respeitando o prazo de vinte e quatro 

horas, previsto no Regimento Interno. Com a palavra, o vereador Welbemar 

cumprimenta a todos, parabeniza a Secretária de Meio Ambiente e lhe deseja 

sucesso. Diz que se solidariza com o vereador Elmar, pois a aprovação dos 

projetos de suplementação é para realizar pagamentos, dentre eles o acerto dos 

contratados. Informa que o Município terá que devolver a quantia de 

quatrocentos mil reais que foram gastos indevidamente no final do ano passado. 

Ressalta que quem deveria receber não recebeu e que pagamentos ilegais foram 

feitos no final da gestão anterior. O Presidente afirma que desconhece a 

informação de que o Município tenha que devolver a quantia citada pelo 

vereador Welbemar e reafirma que convocará reunião extraordinária conforme 
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estabelece o Regimento Interno, pois não houve acordo entre os vereadores para 

realizá-la hoje. Em aparte, o vereador Barroso afirma que não foi consultado 

sobre esta questão da convocação para hoje de reunião extraordinária. O 

Presidente salienta que teve vereador que questionou sim a convocação de 

reunião para hoje. 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 reunião do primeiro período da sessão legislativa ordinária do corrente 

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

determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 3 de 

abril de 2017. 
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