
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 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 dezessete 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, Elmar 

Fernandes de Resende, José Joaquim Pinto (Barroso) e Lusmar Antônio Pereira. 

O vereador Clodoaldo José Borges deixa de comparecer. 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 com a seguinte alteração proposta 

pelo vereador Welbemar: “O vereador Welbemar afirma que sua posição quanto 

à verba indenizatória é a de que os autores do Projeto de Lei n.º 10, de 2017, não 

apresentaram justificativas de que esta verba é ilegal e que os vereadores, 

principalmente os novatos, não podem ser penalizados porque outros edis 

fizeram mau uso da referida verba e o que fizer coisa errada deve ter seu salário 

cortado.”; e das correspondências recebidas. Neste momento, são apresentadas 
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as seguintes proposições: Indicação n.º 23, de 2017, de autoria da 

vereadoraCarla, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal a atualização do 

piso salarial dos profissionais do magistério da educação básica do Município, 

nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008 e Lei Municipal nº 1.766/2011, 

aplicando-se os índices de revisão, estabelecidos pelo Ministério da Educação, a 

partir de janeiro de 2015, e não incorporados à remuneração dos docentes. 

Colocada em discussão, a vereadora Carla explica que o piso salarial dos 

profissionais do magistério da educação básica do Município não é reajustado 

desde o ano de dois mil e quinze. Ressalta que o profissional da educação tem 

que ser valorizado, pois um futuro melhor depende da educação. Solicita aos 

colegas que assinem o pedido. O Presidente parabeniza a vereadora Carla e 

alega que os demais servidores tiveram os salários reajustados no ano de dois 

mil e quatorze. Afirma que irá solicitar ao Prefeito o reajuste para os demais 

servidores, haja vista que é de suma importância repor as perdas. O vereador 

Lusmar também parabeniza a vereadora Carla e diz que as demais categorias 

têm que receber reajuste, como a saúde. Relata que têm servidores que recebem 

como salário base menos que um salário mínimo. Solicita à Mesa Diretora e ao 

Líder do Prefeito, vereador Elmar, reunião com o Chefe do Poder Executivo 

para discutir estas questões salariais. O Presidente informa que no início deste 

mandato apresentou requerimento solicitando informações sobre a situação dos 
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servidores e pediram prazo para responder, mas que até o momento não 

enviaram nada. Salienta que para fazer um levantamento tem que ter 

documentos nas mãos, para lutar pelos direitos dos funcionários. Relata que a 

Prefeitura está trocando o sistema gerenciador dos dados financeiros. Fala que 

irá cobrar a resposta do requerimento. O vereador Barroso esclarece que quando 

o valor do salário base do servidor fica abaixo do valor do salário mínimo, este é 

complementado. O Presidente explica que as vantagens, como,por exemplo, o 

quinquênio, são calculadas sobre o salário base, ocorrendo assim as perdas 

salariais. Relata que estas perdas devem estar ocorrendo, em aproximadamente, 

oito categorias de funcionários e são os que ganham menos, caracterizando 

injustiça. Opina que os gastos da Prefeitura não vão se elevar muito se houver 

este reajuste. A vereadora Carla solicita, mais uma vez, que os colegas assinem a 

indicação. O vereador Elmar afirma que o pedido é importante e relata que no 

mandato anterior esta Casa aprovou reajuste para o pessoal da educação e que os 

demais servidores também cobraram reajustes. Diz que com certeza este ano o 

reajuste deverá ser para todos. Levada à votação, é aprovada por unanimidade; 

Indicação n.º 24, de 2017, de autoria do vereador Barroso, por intermédio da 

qual solicita ao Prefeito Municipal que seja providenciada a construção de 

quebra-molas (ondulações transversais) nos seguintes locais: a) na Rua Juvenal 

Pereira dos Santos, entre as Ruas Santana e Francisco Lavrinha, no Bairro 
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Santana; e b) na Rua Aarão de Oliveira. A construção desses redutores de 

velocidade deve atender às especificações técnicas fixadas pela Resolução nº 39, 

de 21 de maio de 1998, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Indica, 

ainda, a sinalização dos quebra-molas, com a colocação de placas de limitação 

de velocidade e de advertência da existência de lombada, e sinalização 

horizontal, consoante o estipulado no art. 9º, da aludida resolução. Submetida à 

discussão e votação, é aprovada unanimemente; Indicação n.º 25, de 2017, 

também de autoria do vereador Barroso, por meio da qual solicita ao Prefeito 

Municipal a melhoria da iluminação pública, mediante a instalação de um poste 

com lâmpada, na Rua Joaquim Amaro Primo, no Bairro Vila Nova, nas 

proximidades da residência de n.º 1.350. Colocada em discussão, o vereador 

Barroso esclarece que apresentou as duas indicações em atendimento a 

solicitações de moradores que estão preocupados com a segurança nos locais. O 

vereador Welbemar parabeniza o vereador Barroso e diz que a situação do 

trânsito na cidade é lamentável. Fala que os moradores do conjunto habitacional 

da parte de baixo da cidade estão pedindo a instalação de quebra-molas e que se 

todos forem construídos muitas residências iram trincar. O Presidente tece 

comentários sobre a audiência pública que será realizada na próxima quarta-feira 

sobre segurança pública e diz que irá sugerir que os policiais façam um trabalho 

de orientação aos motoristas infratores para evitar acidentes. Afirma que a 



 
 
 
 
 

Ata da reunião ordinária do dia 17/4/2017 
 

 

situação está complicada e muitos acidentes já aconteceram, inclusive com 

vítimas fatais, como foi a morte do senhor Zé Rumão. Relata que muitos 

motoqueiros transitam em alta velocidade entre o vão do quebra-molas e o meio-

fio, uma situação difícil de ser resolvida. O vereador Welbemar diz que crianças 

costumam ficar sentadas nos meio-fios. O vereador Lusmar ressalta que a 

população tem que participar da audiência pública, trazendo reclamações e 

sugestões. Diz que aqui é uma cidade boa para se viver, entretanto está perdendo 

o controle e providências têm que ser tomadas para amenizar os problemas. 

Alega que quem age errado tem que ser punido. Levada à votação, é aprovada 

unanimemente; e a Moção n.º 1, de 2017, de autoria do vereador Elmar e 

subscrita pelos demais vereadores, pela qual consignam aplausos ao Grupo de 

Jovens Viver e Expressar, da Paróquia Santa Ana, pela bela encenação da 

paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, realizada na última sexta-feira, dia 

14 de abril, no Estádio de Futebol Sérgio Pacheco, nesta cidade. Submetida à 

discussão, o vereador Elmar relata que assistiu ao belo espetáculo e que muitas 

pessoas se emocionaram. Parabeniza o grupo de jovens e sugere que este faça 

mais apresentações no decorrer do ano. ORDEM DO DIA. Submetido o Projeto 

de Lei n.º 4, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a abertura 

de crédito adicional especial ao Orçamento vigente, ao segundo turno de 

discussão e votação, é aprovado por unanimidade. Imediatamente, a Comissão 



 
 
 
 
 

Ata da reunião ordinária do dia 17/4/2017 
 

 

de Legislação, Justiça e Redação apresenta o parecer de redação final do projeto 

de lei ora aprovado, que, discutido e votado, recebe aprovação unânime. 

GRANDE EXPEDIENTE. Neste momento, o Presidente convida os 

vereadores para participarem da audiência pública que será realizada, nesta 

Casa, na próxima quarta-feira, às nove horas, com o tema: “Segurança pública: 

responsabilidade de todos”. Informa que participarão do evento o Prefeito 

Municipal, senhor Lindomar Amaro Borges, o Comandante do 53º Batalhão de 

Polícia Militar, Tenente-Coronel Adriano César Ribeiro Araújo, e o Delegado de 

Polícia, Doutor Luciano Alves dos Santos. Relata que o Comandante está 

preocupado com a segurança aqui, pois o índice de violência está alto. Fala que 

a segurança pública envolve várias questões e que todos querem melhorias. 

Solicita, novamente, que os vereadores compareçam ao evento e tragam 

sugestões. Comenta que não possui informações sobre a nomeação dos 

secretários municipais e afirma que cada um tem sua função, como, por 

exemplo, o secretário de trânsito tem que apresentar soluções para os problemas 

ocorridos no tráfego. Diz que quarta-feira será um dia oportuno para vários 

questionamentos. Fazendo uso da palavra, o vereador Welbemar solicita ao 

Líder do Prefeito, vereador Elmar, que verifique o pagamento dos contratados, 

pois esta Casa aprovou projeto com o objetivo de realizar estes acertos, o que 

não foi feito e muitos estão cobrando dos vereadores. Neste momento, o 
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Presidente distribui o Projeto de Lei n.º 10, de 2017, para parecer à Comissão de 

Serviços Públicos. De posse da palavra, o vereador Barroso tece comentários 

sobre a instalação de quebra-molas. Ressalta que como representante do povo 

tem a obrigação de apresentar os pedidos solicitados pelos cidadãos. Fala que se 

o redutor de velocidade não está resolvendo o problema de alta velocidade 

outras providências têm que se tomadas. Salienta que o vereador faz o pedido ao 

Prefeito e este tem que analisar e estudar a viabilidade da solicitação. Alega que 

são poucos os motoristas que desobedecem as regras de trânsito, portanto fica 

fácil fazer a campanha de conscientização. Relata que motoqueiros empinaram 

motos de frente às câmeras. Retornando ao uso da palavra, o vereador Welbemar 

diz que parabenizou o vereador Barroso pela indicação. Esclarece que a 

instalação de quebra-molas vai contra as normas contidas no Código de Trânsito 

Brasileiro –CTB, pois a orientação é que redutores de velocidade sejam extintos 

no prazo de dez anos e que aqui está ocorrendo o contrário, situação lamentável. 

Com a palavra, o vereador Amadeu relata que no local onde mora os condutores, 

para evitar o quebra-mola, trafegam pela calçada. Cita que na reunião com o 

Comandante da Polícia Militar, na Cidade de Araguari, este sugeriu a instalação 

de câmeras monitoradas pelos policiais na delegacia. Fazendo uso da palavra, o 

vereador Lusmar enfatiza que a população tem que trazer até esta Casa tudo o 

que precisa ser debatido, pois há pessoas que estão achando que esta é uma 
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cidade sem lei. Fala que o Secretário de Trânsito tem que apresentar estudos e 

soluções para o problema do tráfego de veículos e que os responsáveis por erros 

têm que ser punidos. Expõe que os vereadores são constantemente cobrados, que 

há motoristas que não têm educação no trânsito e cometem várias infrações. 

Continuando, relata que alunos estão saindo da escola durante as aulas para 

passearem, especialmente no período noturno. Indaga onde está a Secretária de 

Educação e o porteiro da escola. Ressalta que cada um tem que assumir sua 

responsabilidade e agir e que esta Casa não pode ser só mais uma a exercer o 

mandato, tem que fazer a diferença. Tece comentários sobre o tráfico de drogas. 

Diz que todo mundo sabe quem são os responsáveis, só a polícia que não vê. 

Esclarece que fez compromisso com o povo para trabalhar em prol deste. 

Afirma que está aguardando o envio, pelo Prefeito Municipal, do projeto da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias -LDO para incluir recursos para a instalação de 

câmeras “olho vivo” na cidade. Afirma que o governo anterior foi omisso e que 

agora o atual tem que sanar muitos problemas. Enfatiza que quer somar e ajudar 

a Administração. Tece comentários sobre a verba indenizatória. Fala que alguns 

vereadores a usaram indevidamente. Diz que ela é legal, porém desnecessária, 

haja vista que o vereador recebe o subsídio. Solicita aos colegas que aprovem o 

Projeto de Lei n.º 10, de 2017, para darem exemplo. Alega que nunca levou 

nada da Prefeitura para sua casa e nunca fez nada errado. Pede compreensão aos 
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pares para abrirem mão da verba indenizatória, pois o Prefeito pediu para 

economizarem neste momento de crise. Fala que num futuro melhor está poderá 

ser revertida e utilizada novamente. Relata que conversou com o Prefeito sobre a 

situação dos mata-burros, que um empresário se dispôs a colaborar na 

manutenção dos equipamentos, alugando um gerador para a solda e que está 

acompanhando a recuperação dos mata-burros e assim que terminar apresentará 

relatório. De posse da palavra, o vereador Elmar fala para o vereador Welbemar 

que o Prefeito está preocupado com o acerto dos contratados e que os 

aposentados também querem receber. Diz que o Chefe do Poder Executivo está 

providenciando o pagamento de todos. O Presidente informa que parte do acerto 

dos contratados será paga até o final deste mês e até o mês de maio vai resolver 

o restante. Diz que está preocupado com o acerto dos contratados, pois muitos 

estão desempregados. Fala que a Prefeitura não consegue absorver todos os 

trabalhadores e as notícias não são boas, conforme constatou na visita que fez as 

empresários. Esclarece que a Prefeitura está tentando estabelecer parcerias com 

as empresas para geração de empregos, ou seja, buscando alternativas. 

Novamente com a palavra, o vereador Lusmar comunica que estará amanhã 

nesta Casa, a partir das quatorze horas, advogada para atender pessoas para 

tratar de aposentadorias. O Presidente solicita aos vereadores que tomem 

cuidado em suas falas para não agrediram ninguém e cautela nas palavras, pois 
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as reuniões estão sendo gravadas e transmitidas ao vivo. Enfatiza que todo 

mundo quer ajudar o Município. 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 segunda reunião do primeiro período da 

sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia vinte e 

quatro do mês de abril, no horário regimental, determina a lavratura desta ata e 

encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 17 de abril de 2017. 
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