
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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 vinte e quatro 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 por unanimidade; e das correspondências recebidas. De 

autoria da Comissão de Finanças e Controle, é apresentado parecer concluindo 

pela adequação financeira e orçamentária e, quanto ao mérito, pela rejeição 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. Colocado em discussão, o vereador Barroso diz que falaram que 
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os autores do projeto não apresentaram motivos de ilegalidade em relação ao 

recebimento da verba indenizatória. Afirma que a verba é legal, mas imoral. 

Esclarece que o vereador recebe subsídio mensal, décimo terceiro e ainda tem as 

diárias de viagens, não havendo necessidade da verba indenizatória. Diz que o 

Município é rico, portanto deve estar sendo mal administrado, pois está faltando 

muitas coisas, como, por exemplo, o tratamento de esgoto. Cita que o repasse 

desta Casa é feito mensalmente pela Prefeitura e indaga de onde vêm os recursos 

transferidos para a Câmara e, em seguida, responde que vêm dos impostos pagos 

pelos cidadãos. Fala que a verba indenizatória é utilizada por quem quer, o que é 

uma injustiça, pois uns estão usando e outros não. Enfatiza que sua convicção é 

a de que a verba indenizatória é ilegal. Continuando, faz a leitura do art. 41, da 

Lei Orgânica Municipal, com o seguinte teor: “O subsídio do Prefeito, do Vice-

Prefeito, do Presidente da Câmara, dos Vereadores e dos Secretários Municipais 

serão fixados, até trinta dias antes da eleição municipal, por iniciativa da Mesa 

Diretora, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 

adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 

remuneratória.” Afirma que a verba indenizatória é remuneratória sim. Relata 

que, na audiência pública, sobre a segurança pública muitos problemas foram 

apresentados, como a falta de câmeras, e que teriam que estabelecer parcerias 

com os empresários para a instalação dos equipamentos. Diz que são onze 
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pessoas na Administração e que é dever de todos colaborar. Alega que o 

vereador já tem um bom salário e que é um absurdo cobrar mais isto da 

sociedade. Expõe que o Projeto de Lei n.º 10, de 2017, irá receber dois pareceres 

contrários quanto ao mérito e será automaticamente arquivado. Diz que cada um 

tem sua opinião e vai tomar sua decisão e que certamente não serão todos que se 

utilizarão da verba indenizatória. Cita que três vereadores querem acabar com a 

verba indenizatória e fala sobre o sacrifício que é para prestar contas. O vereador 

Lusmar relata que prometeu à sociedade trabalhar com responsabilidade, 

posiciona-se contrário ao parecer apresentado pela Comissão de Finanças, que 

trabalhará pela moralidade e pela economia e que não há necessidade da verba 

indenizatória. Diz que tem que governar com responsabilidade e fazer o que é 

justo. Expõe que, durante a audiência pública sobre a segurança, foram 

apresentadas muitas necessidades e pede aos vereadores para terem consciência 

e abrirem mão da verba indenizatória para que os recursos possam ser aplicados 

em outras coisas. Diz que votará contra o parecer. A vereadora Carla afirma que 

votará contra o parecer e cita um versículo bíblico: “Tudo me é permitido, mas 

nem tudo me convém”. Fala que a verba indenizatória não é necessária e que 

esta se caracteriza um gasto dúbio. O vereador Clodoaldo esclarece que o 

parecer não vai em votação, solicita que conste de ata a posição dos três 

vereadores e diz que é uma questão individual, portanto não vai se manifestar 
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sobre o assunto. De autoria da Comissão de Serviços Públicos, é apresentado 

parecer concluindo pela rejeição do Projeto de Lei n.º 10, de 2017. Levado à 

discussão, o vereador Barroso esclarece que seu voto é contrário, porque é 

contra o parecer. Encerrada a discussão dos pareceres, o Presidente determina 

que conste de ata o posicionamento contrário dos vereadores Barroso, Carla e 

Lusmar em relação aos pareceres das Comissões de Finanças e Controle e de 

Serviços Públicos ao Projeto de Lei n.º 10, de 2017. Em seguida, declara 

rejeitado o Projeto de Lei n.º 10, de 2017, por ter recebido dois pareceres 

contrários quanto ao mérito do projeto, e determina o arquivamento da 

proposição, conforme estabelecido no art. 63, da Lei Orgânica Municipal, e no 

art. 64, do Regimento Interno. De autoria da vereadora Carla, é apresentada a 

Indicação n.º 26, de 2017, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal a 

concessão de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder 

Executivo Municipal, assegurada pelo inciso X, do art. 37, da Constituição 

Federal, adotando-se como percentual a taxa de inflação acumulada nos anos de 

2014, 2015 e 2016. Pede, ainda, a fixação de data-base da revisão geral anual da 

remuneração dos servidores municipais. Submetida à discussão, a vereadora 

Carla esclarece que muitos servidores fizeram esta solicitação, que não tinha 

ideia do direito deste reajuste e que desde o ano de dois mil e quatorze esta 

atualização não é feita. Alega ainda que não é justo complementar salário base e 
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que o reajuste deveria ser automático todo ano. Pede aos colegas que assinem a 

indicação. Colocada em votação, é aprovada unanimemente. Neste momento, o 

vereador Welbemar pede, verbalmente, ao Presidente da Câmara para oficiar ao 

Prefeito Municipal a fim de solicitar a reforma da quadra de esporte do Centro 

de Múltiplo Uso. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o 

vereador Barroso tece comentários sobre a verba indenizatória. Afirma que três 

vereadores não irão fazer uso da verba indenizatória, que continuará a lutar para 

que esta seja derrubada e que em breve irá ter o apoio de cinco vereadores, como 

o vereador Marcos Túlio. Fala que fará estudo para que os recursos 

economizados, durante um ano, sejam utilizados de outra forma, como, por 

exemplo, na reforma da casa da senhora Elizabete Esteves, que foi incendiada. 

Informa que a senhora Elizabete é pessoa carente, está pagando aluguel e tem 

filhos e netos para criar. Diz que irá propor à Mesa Diretora a devolução ao 

Poder Executivo dos recursos destinados ao pagamento de verba indenizatória 

não utilizados pelos vereadores, para que, em acordo com o Prefeito, sejam 

aplicados em coisas emergenciais. O Presidente relata que a verba indenizatória 

gerou muitas discussões, mas houve amadurecimento e que tem que respeitar a 

opinião de cada um. Afirma que não vai utilizar a verba indenizatória, mas 

respeita quem quer usá-la. Informa que juridicamente e contabilmente não tem 

como devolver mensalmente à Prefeitura os recursos não utilizados na verba 
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indenizatória. Diz que quer ajudar o Prefeito e fala que o que poderia ter sido 

feito é alterar o Orçamento. Cumprimenta os vereadores pela participação 

efetiva na audiência pública realizada sobre segurança. Afirma que o evento foi 

de suma importância e que confirmou com o Comandante da Polícia Militar o 

que ele havia prometido na audiência para o Município: o aumento do efetivo 

local e a liberação de nova viatura. Relata que conversou com o Prefeito 

Municipal e que quer apresentar toda segunda-feira uma boa notícia com relação 

à segurança pública. Ressalta que sentiu falta dos empresários na audiência, pois 

são grandes interessados no assunto e que a participação dos produtores rurais 

foi essencial. De posse da palavra, o vereador Clodoaldo afirma que a audiência 

foi boa, que esta Casa está empenhada em resolver os problemas aqui 

apresentados e diz que cada um tem que fazer o seu papel. Fala que não possui 

informações sobre as inscrições que estão sendo feitas para as casas populares. 

O Presidente relata que conversou com o Secretário de Finanças da Prefeitura, 

senhor Adailton, e este informou que as inscrições são para fazer um pré-

levantamento das pessoas que estão necessitando de moradias. Informa que os 

empreendimentos executados pela COHAB -Companhia de Habitação do Estado 

de Minas Gerais precisam ter no mínimo cinquenta unidades residenciais e o 

Município, no momento, não possui área para esta quantidade, só se for 

moradias verticais. Com a palavra, o vereador Lusmar relata que no ano passado 
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pessoas da Comunidade de Campo Alegre foram vítimas de golpe com relação à 

melhoria das moradias rurais. Explica que as pessoas entregaram dinheiro para 

os golpistas, informa que está investigando o caso, que apresentará relatório ao 

Ministério Público e que com certeza vai descobrir onde estão estes golpistas 

para que o dinheiro seja devolvido aos que foram lesados. O Presidente fala que 

participou de reunião com este pessoal no Sindicato Rural e que ligou nas 

Cidades de São Gotardo e Iraí de Minas onde também isso ocorreu. Alega que 

são pessoas de má fé, preparadas para aplicar golpes. Ressalta que isso 

aconteceu no mandato passado, mas que o atual gestor tem que intervir, pois o 

cidadão não pode ser lesado dessa maneira. Fazendo uso da palavra, a vereadora 

Carla cita que além do dinheiro que os produtores rurais deram aos golpistas 

muitos tiveram gastos com adaptações, como água e energia, que tiveram que 

fazer em suas propriedades, o que tornaram os prejuízos ainda maiores. O 

Presidente cita caso da escola Pró-infância onde uma empresa fez o muro de 

forma errada. Reafirma que em outras cidades o golpe das moradias rurais foi 

aplicado. Retomando a palavra, o vereador Clodoaldo diz que não participou 

dessas reuniões, entretanto possui o nome dos produtores que seriam 

beneficiados, cerca de oitenta e uma pessoas. Solicita ao Líder do Prefeito, 

vereador Elmar, para que as pessoas que estão fazendo inscrições para as casas 

populares sejam orientadas. Novamente com a palavra, o vereador Barroso 
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parabeniza o vereador Clodoaldo quando este mencionou na audiência pública a 

ausência de representantes do Conselho Tutelar. Fala que as representantes 

justificaram a falta por motivo de reunião. Diz que poderiam ter se dividido, de 

modo que umas participariam da audiência e outras da reunião. Continuando, 

elogia o vereador Marcos Túlio por ser um vereador jovem e estudioso e por não 

ter optado pelo uso da verba indenizatória. Salienta que são as pequenas coisas 

que engrandecem as pessoas e que o vereador Marcos Túlio tem tudo para ter 

uma carreira brilhante. Fazendo uso da palavra, o vereador Elmar afirma que o 

uso da verba indenizatória fica a critério de cada vereador. Comenta que muitas 

famílias estão necessitando de moradias e que o Município não tem terreno 

grande e sim terrenos pequenos em três pontos diferentes. Afirma que o 

programa habitacional não é o Minha Casa Minha Vida. O Presidente esclarece 

que a Secretaria Municipal de Assistência está fazendo as inscrições e a triagem 

será feita pelo Governo Estadual e reafirma que nos terrenos que a Prefeitura 

possui só dá para construir conjuntos verticais, pois não há terreno que comporte 

cinquenta casas. De posse da palavra, o vereador Welbemar relata que a 

Assistente Social Alessandra informou que as inscrições das casas populares é 

para fazer um levantamento. Diz que, da maneira como está sendo discutida a 

questão da verba indenizatória, parece que quem vai usar é imoral. Cita que 

participou de seminário na Cidade de Belo Horizonte e que a orientação que 
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recebeu é a de que é melhor utilizar a verba indenizatória do que as diárias. 

Informa que há trinta anos trabalha como servidor público e que nunca fez nada 

ilegal. Relata que no ano de dois mil e cinco fez denúncias a vários órgãos 

quanto ao transporte escolar e que somente o Tribunal de Contas respondeu. 

Alega que imoral é quando nove vereadores não fiscalizam as coisas erradas que 

acontecem no Município. Diz que a verba indenizatória será imoral se usada 

ilegalmente. Expõe que solicitou através de requerimento informações sobre o 

transporte escolar, inclusive de mandatos anteriores e está aguardando a 

resposta. Enfatiza que ser conivente com coisas erradas da Prefeitura é que é 

imoral. Com a palavra, o vereador Marcos Túlio agradece os elogios recebidos 

do vereador Barroso, diz que tem opinião formada e que não vai usar da verba 

indenizatória, mas que não é contra quem faz uso. Relata que conversou com 

seu pai, sua mãe e sua família. Afirma que as casas populares têm que ser para 

quem realmente precisa, haja vista que muitos que foram contemplados 

venderam os imóveis. Ressalta que a triagem tem que ser bem feita. Novamente 

com a palavra, o vereador Barroso afirma que falou que a verba indenizatória é 

imoral e não vereador, e reafirma a desnecessidade dessa ajuda de custo. 

Informa que é um dos vereadores que mais fez requerimentos e que já entrou 

com várias representações no Ministério Público, dentre elas a que a cobrava a 

regularização de loteamento clandestino e a que pedia a destinação dos recursos 
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provenientes da extinção do instituto de previdência dos servidores –Indiprev 

para pagamento de dívidas com o INSS. Fala que todas as vezes que cita a verba 

indenizatória vem à tona o assunto do transporte escolar. Esclarece que seu 

genro realiza transporte escolar para a Prefeitura e diz que nunca influenciou em 

nada sobre este assunto. Fala que todos têm que ficar bem à vontade e fazer seu 

trabalho da maneira que achar necessário. Fazendo uso da palavra, o vereador 

Amadeu diz que cada um tem sua opinião quanto à verba indenizatória. Afirma 

que não usa e não pretende usar essa verba. Indaga se esta Casa devolver 

recursos qual a garantia que terá da aplicação destes pelo Prefeito. Pergunta 

ainda se o Prefeito pode fazer o que quiser deste recurso. Com a palavra, o 

vereador Barroso explica que os vereadores têm que indicar e fiscalizar a 

aplicação dos recursos devolvidos e que, com união e trabalho, dará certo. 

Retomando a palavra, o vereador Amadeu relata que visitou o hospital e 

constatou pequenas coisas que estão faltando: bebedouro não funciona, não há 

copos, máquina de lavar estragada, portão estragado e poucos lençóis. Reafirma 

que são pequenas coisas e que sabe que o hospital necessita de uma reforma 

geral. Tece comentários sobre casas populares e relata que muitas pessoas que 

foram contempladas venderam os imóveis e que agora tem que ser feita uma 

triagem bem feita, para que somente as pessoas que realmente necessitam sejam 

atendidas. Em aparte, o vereador Clodoaldo fala que a Secretaria de Assistência 
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Social tem que informar o cidadão que quem foi beneficiado e vendeu a casa 

não pode participar dos programas habitacionais, conforme está previsto em lei 

municipal de sua autoria. O Presidente informa que esta regra é válida no país 

inteiro para o programa Minha Casa Minha Vida. Sugere que a Secretaria de 

Assistência Social cruze os dados das pessoas e as oriente. Fala que sempre 

prezou suas atitudes pela amizade e união e diz que não quer que este mandato 

seja diferente. Solicita aos colegas que trabalhem com tranquilidade, respeitando 

a opinião de cada um, pois estão começando a gestão agora e que, se acontecer 

algo de errado, o clima ficará ruim. 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 terceira reunião do primeiro período da sessão 

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia oito do mês de 

maio, no horário regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os 

trabalhos. Sala das Reuniões, 24 de abril de 2017. 
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