
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO SEGUNDO 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 oito do mês de agosto 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; e da ata da reunião 

anterior, que, discutida e votada, é aprovada por unanimidade; e das 

correspondências recebidas. O Presidente agradece a presença no Plenário do 

Secretário Municipal de Trânsito e Transporte e ex-vereador, senhor Rafael 

de Almeida Jacó; do Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, senhor 

Fernando Pereira Corrêa, e da Secretária Municipal de Educação, senhora 

Carmenlúcia Ferreira de Fátima Franco. De autoria da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, é apresentado parecer concluindo pela 
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constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 

21, de 2017, de autoria do Presidente, que determina a inserção das 

informações que menciona no Portal da Transparência da Prefeitura 

Municipal de Indianópolis-MG. Colocado em discussão, o vereador Lusmar 

parabeniza o Presidente, afirma que o projeto é justo, bom, haja vista que 

haverá eleições e que a população tem que ser informada quais os 

parlamentares que ajudaram o Município. O vereador Barroso diz que ia 

apresentar emenda ao projeto para que os deputados que ajudaram o 

Município em anos anteriores também constem do Portal da Transparência, 

mas vai sugerir ao Prefeito ou apresentar outro projeto. Cita vários recursos 

que foram liberados para o Município e alega que quem ajudou tem que ser 

valorizado. O Presidente agradece os vereadores pelos elogios ao Projeto de 

Lei n.º 21, de 2017, e explica que a senhora Sílvia, responsável pelos 

convênios na Prefeitura, nestes últimos doze anos, deve ter a relação de todos 

os recursos que foram liberados para o Município. Salienta que o projeto faz 

justiça com quem realmente ajudou Indianópolis. Também de autoria da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é apresentado e discutido parecer 

concluindo pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

Projeto de Lei n.º 22, de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza 

a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento vigente, mediante 
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excesso de arrecadação estimado. Em ato contínuo, a Comissão de Finanças e 

Controle apresenta parecer concluindo pela adequação financeira e 

orçamentária do Projeto de Lei n.º 22, de 2017, que é colocado em discussão. 

O vereador Clodoaldo solicita à Mesa Diretora que o Projeto de Resolução n.º 

2, de 2017, que aprova a proposta de Orçamento da Câmara Municipal de 

Indianópolis-MG, para o exercício de 2018, não seja votado nesta reunião, 

porque gostaria de discutir mais a matéria. Tece comentários sobre a verba 

indenizatória e fala que se há a lei tem que haver dotação orçamentária. 

Ressalta que seria bom o parecer ter o consenso dos nove vereadores. Diz que 

concorda com algumas coisas no parecer e outras não. O Presidente afirma 

que sempre preza pela conversa entre todos. Esclarece que pontos no projeto 

precisam ser preservados, como os recursos para a folha de pagamento dos 

servidores, que pode ter reajuste salarial. O vereador Clodoaldo diz que 

esqueceu que é membro suplente da Comissão de Finanças e Controle. O 

Presidente fala que se o vereador Barroso, relator da matéria, concordar o 

parecer poderá ser apresentado na próxima reunião. O vereador Barroso 

esclarece que o parecer foi assinado por dois membros da Comissão e que o 

vereador Clodoaldo não assinou, entretanto tem conhecimento do assunto. 

Esclarece que o parecer está sugerindo alterações nos recursos destinados à 

reforma prédio da Câmara; diárias de viagens; e verba indenizatória. Expõe 
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que esta Casa está funcionando no novo anexo e não necessitará de reforma e 

que sete vereadores abriram mão da verba indenizatória. Afirma que não vê 

problema em apresentar o parecer. Relata que na próxima quarta-feira o 

Presidente terá audiência com o Promotor para tratar sobre diárias de viagens 

e, por isso, este pediu para aguardar e apresentar o parecer na próxima 

reunião. O Presidente expõe que após as orientações do Promotor poderão 

decidir sobre o parecer. Enfatiza que os recursos da Câmara deveriam ser 

repassados diretamente, para o fortalecimento da independência entre os 

Poderes. Diz que se o repasse atrasar tem que entrar em contato com o 

Prefeito. Relata que nunca aconteceu nenhum atraso, mas acha errado o 

recurso financeiro desta Casa depender do repasse da Prefeitura. O vereador 

Barroso afirma que esta Casa depende do repasse financeiro da Prefeitura por 

não ter receita própria, pois não arrecada nada e que o Município tem que 

conferir o montante da receita para depois fazer o repasse. Relata que com a 

apresentação do parecer da Comissão de Finanças e Controle, que propõe 

substitutivo ao Projeto de Resolução nº 2, de 2017, a economia será de 

aproximadamente oitenta e quatro mil reais anuais e, em quatro anos, 

trezentos e sessenta e seis mil reais, que poderão ser utilizados na reforma da 

praça central, do hospital e até mesmo no tratamento de esgoto. Salienta que 

não está tirando dinheiro de ninguém. O Presidente solicita novamente que o 
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parecer seja apresentado na próxima reunião. Diz que está terminando seu 

mandato de Presidente e que não quer que o próximo gestor se depare com 

dificuldades em relação ao orçamento desta Casa. Deseja que os futuros 

Presidentes tenham sucesso. O vereador Lusmar agradece a presença no 

Plenário do Presidente da Associação Comunitária de Campo Alegre, senhor 

Jesus Aparecido Borges, e das demais pessoas de sua comunidade. Alega que 

não abre mão de economizar, porque a situação está difícil em razão da crise 

e roubalheira que o país está enfrentando. Relata que o Prefeito Municipal 

esteve aqui e pediu aos vereadores para economizarem. Alega que há pessoas 

que ainda não receberam e que as Comunidades de Campo Alegre e Angico 

estão aguardando investimentos. Fala que não precisa de verba indenizatória, 

pois já recebe o salário de vereador, que é bom e que, se necessitar, poderá 

utilizar diária de viagem, apresentando depois relatório detalhado sobre os 

gastos. Relata, novamente, que procurou a Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL para reforço das linhas de transmissão de energia no 

Município e que a empresa responsável pelo serviço já iniciou os trabalhos. 

Ressalta que é preciso economizar e que o Prefeito tem que ter pulso para 

administrar. Indaga por que a Comunidade de Campo Alegre não é atendida 

pela máquina da Prefeitura. Solicita ao Líder do Prefeito, vereador Elmar, que 

fale para este administrar dentro da legalidade e atender a todos. Alega que no 
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palanque prometeu trabalhar em prol do povo e vai cumprir esta promessa. O 

vereador Clodoaldo esclarece que há um projeto para a construção de uma 

recepção entre este prédio e o anexo e que não abre mão da verba 

indenizatória, pois é um direito do vereador previsto em lei. Relata que já foi 

Presidente desta Casa e nunca teve problemas com repasse. Afirma que é 

melhor o recurso economizado ficar aqui para depois ser devolvido à 

Prefeitura e se quiserem diminuir o orçamento está de acordo. O vereador 

Barroso diz que não entende a lógica do vereador Clodoaldo e informa que no 

início do próximo ano irá reapresentar o projeto para extinção da verba 

indenizatória, pois tem o apoio de, pelo menos, cinco vereadores. O 

Presidente agradece a compreensão da Comissão de Finanças e Controle e diz 

que o Projeto de Resolução n.º 2, de 2017, será votado na próxima reunião. 

Neste momento, é apresentada a Indicação n.º 46, de 2017, de autoria do 

vereador Amadeu, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal e à 

Secretária Municipal de Saúde a aquisição dos seguintes equipamentos para o 

setor de fisioterapia: a) dois ultrassom terapeuta 1 e 3; 2) dois TENS 

terapêutico; 3) dois infravermelhos; 4) dois laser terapêutico; e 5) Cabos para 

os TENS. Levada à discussão, o vereador Amadeu relata que está fazendo 

fisioterapia e pode constatar a falta dos equipamentos e também a grande 

demanda pelos serviços. Solicita ao Prefeito e à Secretária Municipal de 
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Saúde que deem atenção especial ao seu pedido, pois o setor de fisioterapia 

está abandonado. O vereador Barroso parabeniza o vereador Amadeu pela 

apresentação do pedido e afirma que nada melhor o vereador sentir na pele os 

problemas da população. Submetida à votação, é aprovada por unanimidade. 

De autoria do vereador Lusmar, é apresentado o Requerimento n.º 16, de 

2017, por intermédio do qual solicita ao Prefeito Municipal as informações e 

documentos discriminados a seguir: a) Os nomeados a partir de 1º de janeiro 

deste ano, para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, 

apresentaram no ato da posse declaração de bens e valores que compõem o 

seu patrimônio particular, conforme previsto no art. 13, da Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei nº 8.420. de 2.6.1992)? b) Na negativa, 

explicar se todos os nomeados deixaram de apresentar o referido documento 

ou se apenas parte destes. Se apresentação de bens foi parcial, relacionar os 

servidores que deixaram de fazê-lo; c) Ainda na hipótese de a resposta ao 

item “a” ser negativa, esclarecer se a declaração de bens não foi apresentada 

por que ela não foi exigida ao nomeado ou por que o servidor se recusou a 

apresentar o documento; d) Qual a data fixada pela Administração Municipal 

para atualização anual da declaração de bens de todos os agentes públicos 

municipais, em observância à regra gizada no § 2º, do art. 13, da LIA?; e) 

Relação dos servidores, atualmente, designados para o exercício de função 
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gratificada, especificando o nome da função, a data de designação e o órgão 

de lotação.; e f) No corrente ano, foram pagas a servidores municipais 

gratificação por horas ou serviços extraordinários? Na afirmativa, enviar a 

relação dos servidores para os quais foi paga essa gratificação, especificando 

o cargo que ocupam, o valor da gratificação, os meses em que esta vantagem 

foi paga e cópia do ato que autorizou o referido pagamento. Colocada em 

discussão, o vereador Lusmar justifica que o governo atual está completando 

oito meses de gestão e que esta Casa precisa saber os nomes dos servidores 

que ocupam cargos no primeiro e segundo escalão, assim como as 

declarações de bens apresentadas. Informa que se o Prefeito não responder a 

este requerimento irá impetrar mandado de segurança no Ministério Público. 

Ressalta que a gratificação é concedida por rendimento e há servidores que 

não estão fazendo jus, enquanto uns trabalham outros ficam olhando. Fala 

que está exercendo o seu terceiro mandato de vereador e que as necessidades 

do Município são as mesmas, como a reforma da ponte localizada na região 

de São João. Salienta que muitas das vezes falta boa vontade. Informa que a 

pá carregadeira não atende aos produtores da região de Campo Alegre, diz 

que há doze fazendeiros aguardando serviços da máquina e que um casal está 

construindo um poço para armazenamento de água com o enxadão. Salienta 

que a receita do Município é de aproximadamente três milhões de reais e que 
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por este ser essencialmente agrícola os produtores rurais têm que ser 

atendidos. Cita que o servidor Reginaldo falou que não está nomeado para 

cargo de secretário e solicita ao Líder do Prefeito, vereador Elmar, que fale 

para o Chefe do Executivo trabalhar e atender a todos. O vereador Clodoaldo 

afirma que o requerimento do vereador Lusmar veio em boa hora. Diz que 

este abriu mão de receber a verba indenizatória e que o Prefeito está 

pagamento gratificações, ou seja, esta Casa está economizando e a Prefeitura 

não. O vereador Lusmar cita que há muitos produtores aguardando serviços 

da máquina, que o equipamento é novo, que não há gestor e que quando 

chover esta vai ficar parada, por ser de grande porte. O vereador Barroso 

concorda com o vereador Lusmar e esclarece que o servidor Reginaldo não 

foi designado para nenhum cargo e como servidor efetivo está colaborando na 

administração da pá carregadeira. O vereador Elmar informa que a primeira 

região a ser atendida pela máquina foi a região de Campo Alegre, onde 

permaneceu por cerca de três meses realizando vários serviços. Afirma que o 

Prefeito irá atender pela segunda vez a região de Campo Alegre, pois a 

demanda é grande, principalmente para construção de depósitos de água. 

Levado o requerimento à votação, recebe aprovação unânime. De autoria do 

Prefeito Municipal, é apresentado o Projeto de Lei Complementar n.º 1, de 

2017, que altera a Lei Complementar n.º 11, de 31 de dezembro de 1997, 
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dando nova redação ao art. 69 e alterando a lista de serviços do ISSQN 

constante do Anexo II, da referida Lei Complementar. Os vereadores 

Clodoaldo, Welbemar e Amadeu apresentam o Projeto de Resolução n.º 3, de 

2017, que altera o caput do art. 173, da Resolução nº 177, de 12 de dezembro 

de 2012, que estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Indianópolis. Em ato contínuo, o Presidente distribui para pareceres o Projeto 

de Lei nº 21, de 2017, à Comissão de Serviços Públicos; o Projeto de Lei 

Complementar n.º 1, de 2017, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação; e 

o Projeto de Resolução n.º 3, de 2017, também, à Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação. O Presidente da Comissão de Serviços Públicos, vereador 

Clodoaldo, designa o vereador Barroso relator do Projeto de Lei n.º 21, de 

2017. O vereador Welbemar, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, nomeia para relatores do Projeto de Lei Complementar nº 1, de 

2017, e do Projeto de Resolução nº 3, de 2017, a vereadora Carla e vereador 

Elmar, respectivamente. ORDEM DO DIA. Submetido o Projeto de Lei n.º 

22, de 2017, ao primeiro turno de discussão e votação, é aprovado por 

unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o 

vereador Lusmar cumprimenta a todos e solicita à Secretária Municipal de 

Educação a liberação de um bebedouro para a Escola Municipal de Campo 

Alegre. De posse da palavra, a vereadora Carla cumprimenta a todos e diz 
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que as reclamações feitas pelos produtores rurais são válidas e cita que o ITR 

–Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural do Município é um dos mais 

altos do Estado de Minas Gerais. Esclarece que o decreto que estabelece este 

imposto é de anos anteriores e especifica os valores venais das propriedades 

rurais. Esclarece que os valores das propriedades são avaliados pelo Sindicato 

Rural. Afirma que este decreto tem que ser revisto. Em aparte, o vereador 

Lusmar fala que esta Casa pode apresentar projeto isentando algumas 

propriedades. Continuando sua fala, a vereadora Carla cita os valores 

cobrados e ressalta que o valor exigido das chácaras é irrisório mediante o 

que é cobrado dos produtores rurais, que tanto geram receitas para o 

Município. Fala que fez pesquisa sobre o ITR junto aos municípios vizinhos 

de mesmo porte e que pode constatar que os valores aqui são exorbitantes. 

Em sequência, solicita ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, 

senhor Rafael, que verifique o excesso de passageiros nas vans escolares, 

principalmente caroneiros, pois recebeu reclamações. Relata, ainda, que foi 

procurada, novamente, pelos agentes de saúde que atendem na zona rural para 

o pagamento de adicional. Afirma que a região de São João é extensa e é 

difícil para os agentes realizarem o trabalho. Afirma que se solidariza com o 

pedido e solicita ao Líder do Prefeito, vereador Elmar, que repasse o assunto 

ao Chefe do Poder Executivo. Parabeniza a Secretária Municipal de Saúde, 
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senhora Renata, pela campanha de doação de sangue que será realizada 

amanhã e esclarece que o Município, sendo cadastrado no hemocentro e 

pessoas daqui fazendo doação, facilita depois o atendimento de pacientes 

daqui nas unidades de saúde de Araguari. Com a palavra, o vereador Barroso 

relata que o responsável pelo escritório local da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais –EMATER/MG 

comunicou que será veiculada matéria no programa Globo Rural esta semana 

com a família do senhor Bolivar, residente na região de Campo Alegre, sobre 

a produção de queijo artesanal. Diz que não falou mal do vereador Amadeu 

quando citou que é bom o vereador sentir na pele o que a população sente 

com relação aos serviços prestados pela Prefeitura. Relembra que participou 

de reunião com a EMATER na qual foi discutido sobre o ITR e que o valor 

deste imposto é estabelecido desde a administração passada. Salienta que não 

é crítica à Secretária Municipal de Saúde, mas a doação de sangue é um gesto 

de caridade, de amor à vida. Finaliza dizendo que o projeto de resolução de 

orçamento da Câmara ficará para a próxima reunião. Fazendo uso da palavra, 

o vereador Elmar tece comentários sobre o ITR. Cita que a avaliação das 

propriedades é feita pelo Sindicato Rural e que as terras aqui são mais caras 

por serem melhores, entretanto concorda que o ITR deve ser corrigido e fala, 

ainda, sobre os agentes de saúde da zona rural. Informa que são sete agentes, 
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que o salário mensal é de mil e duzentos reais e que se o servidor atingir uma 

meta receberá o décimo quarto salário. Cumprimenta os Secretários 

Municipais e agradece o convite para participar das festividades em 

comemoração ao “Dia da Pátria”, que serão realizadas no próximo dia 7 de 

setembro. Parabeniza as Secretarias de Educação, Esporte e Cultura pela 

realização do evento e também a Secretaria de Assistência Social pela 

realização, no último sábado, de evento relativo à terceira idade. De posse da 

palavra, o vereador Clodoaldo cumprimenta todos os secretários e enfatiza 

que esta Casa mais uma vez fez sua parte ao aprovar o projeto de 

suplementação para que a Prefeitura pague a folha de servidores em dia. 

Indaga a Secretária de Educação se o governo está repassando a totalidade da 

cota relativa ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Professores da Educação -FUNDEB. Em 

resposta, a Secretária cita que a média repassada está abaixo do previsto e que 

já está verificando junto à Secretaria Estadual de Educação o que está 

acontecendo. Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo ratifica o 

ofício enviado pela Secretaria de Saúde e informa que o horário do transporte 

para as pessoas doarem sangue na cidade de Araguari será às seis horas da 

manhã. Fazendo uso da palavra, o vereador Welbemar cumprimenta a todos e 

tece comentários sobre a verba indenizatória. Afirma que se o vereador quiser 
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usar fica a critério de cada um e indaga se o recurso da dotação acabar o que 

deve ser feito. O Presidente responde que é só suplementar. Continuando sua 

fala, o vereador Welbemar reafirma que não tem nada contra quem quiser 

usar ou não a verba indenizatória e parabeniza o Prefeito e sua equipe pela 

brilhante recepção do Município às cidades vizinhas na festa da terceira 

idade. Cita que foi tudo muito bem organizado, uma festa bonita que as 

pessoas da terceira idade tanto merecem. De posse da palavra, o vereador 

Amadeu fala que a verba indenizatória é um direito do vereador e que não 

usou porque não precisou e vai abrir mão do recurso se for para beneficiar a 

população. Tece comentários sobre os agentes de saúde da zona rural, diz que 

quando os agentes foram contratados estes estavam cientes da carga horária, 

do transporte próprio e do gasto com combustível. Afirma que o valor de mil 

e quatrocentos reais que recebem de salário não dá nem pra pagar o 

combustível, não tem fundamento. Retomando a palavra, o vereador 

Clodoaldo informa que está tramitando no Congresso Nacional projeto sobre 

a remuneração do agente de saúde no valor de dois salários mínimos e não 

sabe se tem adicional. O Presidente esclarece que a atual administração 

rescindiu o contrato com escritório de advocacia e realizará processo 

licitatório para nova contratação de serviços advocatícios no próximo dia 

quatorze para emissão de pareceres jurídicos sobre gratificação, complemento 
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salarial, periculosidade, adicional. Afirma que o Prefeito não quer cometer 

infração com o pagamento de qualquer adicional para não caracterizar 

improbidade administrativa e que pretende atender a todas as classes de 

servidores. Agradece a presença no Plenário da Secretária de Cultura, senhora 

Ednis Soares Moreira, e do Presidente do Conselho Comunitário de Campo 

Alegre, senhor Jesus Aparecido Borges. Relata que esteve juntamente com o 

vereador Elmar na estrada que dá acesso à Cidade de Nova Ponte e 

constataram que a recuperação da via ficou boa. Parabeniza a Secretaria de 

Assistência Social e todos os funcionários pela realização do evento relativo à 

terceira idade ocorrido no último sábado. Informa que compareceram no 

evento representantes das dez cidades do Consórcio Regiões Integradas de 

Desenvolvimento - RIDES. Ressalta que foi uma festa bonita e bem 

organizada. Novamente com a palavra, o vereador Lusmar tece comentários 

sobre a reforma do prédio da delegacia e solicita a presença da polícia militar 

na zona rural para coibir os roubos que estão ocorrendo. O Presidente cita a 

importância do Projeto de Lei Complementar n.º 1, de 2017 e afirma que o 

Prefeito tem que se preocupar muito com o aumento da receita do Município, 

haja vista que a tendência da despesa é só aumentar. Relata que até o 

momento não viu ações para o aumento efetivo da receita e sugere que uma 

equipe seja formada para tratar exclusivamente deste assunto. Alega, por fim, 
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que áreas de propriedades rurais estão cadastradas em outros municípios, o 

que traz prejuízos, pois as notas fiscais não são emitidas aqui. 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 quarta reunião do 

segundo período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se 

no próximo dia quatro do mês de setembro, no horário regimental, determina 

a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 28 de agosto 

de 2017. 

 
 

DANIEL ALVES MIRANDA 
Presidente 
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Secretário 

 

 

 

 

 


