
ATA DA DÉCIMA 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 treze horas do dia seis do mês de novembro 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 sem alteração. De autoria da 

Comissão de Finanças e Controle, é apresentado e discutido parecer 

concluindo pela aprovação das contas do Executivo Municipal de 

Indianópolis, do exercício de 2014, e manutenção do parecer prévio do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, exarado nos autos do 

Processo nº 968.948, na forma do Projeto de Decreto Legislativo n.º 1, de 

2017, com as recomendações constantes da fundamentação do parecer. 
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Concluindo-se, ainda, pela observância das seguintes recomendações feitas 

pelo parecer prévio do Tribunal de Contas: a) necessidade de o responsável 

pelo controle interno da Prefeitura Municipal acompanhar a gestão municipal, 

nos termos do art. 74, da Constituição Federal de 1988, e de, ao tomar 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciências ao 

Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária; e b) alertar o 

chefe do Poder Executivo Municipal sobre o cumprimento da Meta 1 do 

Plano Nacional de Educação –PNE (atendimento de 100% das crianças de 4 a 

5 anos até 2016 e ampliação da oferta de creches para crianças de 0 a 3 anos 

até 2024). De autoria do Prefeito Municipal, é apresentado o Substitutivo n.º 

2 ao Projeto de Lei n.º 94, de 2015, que cria a Procuradoria-Geral do 

Município no âmbito da estrutura administrativa do Município, e dá outras 

providências. O Presidente esclarece que a criação do cargo de Procurador-

Geral é uma exigência do Ministério Público desde o ano de dois mil e 

quinze, que o impacto financeiro foi enviado e que não vê empecilho da 

matéria ser votada nesta reunião. Neste momento, é apresentado de autoria da 

Mesa Diretora requerimento de anuência dos vereadores para que o Projeto 

de Lei n.º 94, de 2015, tramite sob o regime de urgência especial, conforme 

previsto no art. 169, do Regimento Interno. Colocado em discussão, o 

vereador Lusmar indaga se o cargo de Procurador-Geral a ser criado é de 
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livre nomeação do Prefeito Municipal. O Presidente responde que sim e que 

no futuro pode se transformar em cargo efetivo. A vereadora Carla indaga se 

com a criação do cargo haverá a contratação de assessoria jurídica pela 

Prefeitura. O Presidente responde que nada impede a contratação e que a 

função do Procurador-Geral é defender o Município de um modo geral e que 

a assessoria jurídica será contratada para assuntos específicos. O assessor 

jurídico desta Casa, servidor Selmo Alves de Souza, autorizado pelo 

Presidente, esclarece que as defesas e audiências serão realizadas pelo 

Procurador-Geral e que a assessoria jurídica oferecerá apoio ao trabalho da 

procuradoria. A vereadora Carla afirma que a Prefeitura terá dois gastos. O 

vereador Barroso cita que o índice de gastos com pessoal informado no 

impacto financeiro não é o mesmo que foi citado na audiência pública 

realizada pela Comissão de Finanças e Controle. Ressalta que o cargo de 

Procurador-Geral teria que ser cargo efetivo, porque senão torna-se cargo do 

Prefeito, quando o Chefe do Executivo terminar o mandato, o Procurador-

Geral tem que sair. Afirma que a matéria precisa ser analisada mais 

profundamente. A vereadora Carla concorda que os índices de gastos com 

pessoal são diferentes. O vereador Lusmar sugere que se realize processo 

licitatório para a escolha do Procurador-Geral do Município e cita as 

vantagens do cargo efetivo. O Presidente diz que concorda com os vereadores 
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e que a tendência é que o cargo de Procurador-Geral se torne efetivo. Tece 

comentários sobre a folha de servidores e aposentadorias. O vereador 

Clodoaldo relata que participou de duas reuniões no Ministério Público no 

mandato anterior sobre o assunto. Informa que na mensagem de envio do 

substitutivo o Prefeito Municipal não solicita regime de urgência especial. 

Salienta que todo gestor público tem que ter contador, advogado e engenheiro 

de sua confiança para administrar. Alega que é a favor da aprovação da 

matéria. O Presidente tece comentários sobre assessoria jurídica, ações e 

penalizações do Município. Salienta que o valor a ser pago ao Procurador-

Geral é irrisório mediante os benefícios dos serviços que serão prestados. O 

vereador Barroso diz que não é contra o projeto e que a criação do cargo de 

Procurador-Geral é uma necessidade. Cita que o substitutivo anterior continha 

a extinção da Secretaria Municipal de Planejamento, mas de acordo com o 

Substitutivo n.º 2 esta secretaria será mantida e com certeza um secretário 

será nomeado para o cargo, portanto serão dois cargos a mais na estrutura 

administrativa e consequentemente o índice de gastos com pessoal irá subir. 

O vereador Lusmar ressalta que o Secretário Municipal de Planejamento tem 

que ser uma pessoa competente, que entenda do assunto para ter uma visão 

ampla do Município. A vereadora Carla indaga se as atribuições da assessoria 

jurídica são as mesmas do Procurador-Geral, porque senão vai dar 
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duplicidade de pagamento. O Presidente esclarece novamente que a 

assessoria jurídica tratará de assuntos específicos e o Procurador-Geral de 

forma geral. O vereador Clodoaldo afirma que o Procurador-Geral é solidário 

com o Prefeito Municipal e pergunta se este pode exarar pareceres aos 

processos licitatórios. O assessor jurídico desta Casa, servidor Selmo, com 

autorização do Presidente, explica que o Procurador-Geral responde, 

juntamente, com o Prefeito Municipal, que é um cargo de muita 

responsabilidade, que pode emitir pareceres aos processos licitatórios e que a 

assessoria jurídica pode dar suporte. O vereador Barroso alega que o cargo de 

Secretário Municipal de Planejamento não consta do projeto de Plano 

Plurianual –PPA e que este projeto precisa se adequar caso a referida 

secretaria seja mantida. Ressalta que é uma secretaria importante e 

novamente afirma que o índice de gastos com a folha irá subir. A vereadora 

Carla diz que no índice informado na audiência pública da Comissão de 

Finanças e Controle não estava incluindo a parte do Instituto Nacional de 

Seguridade Social –INSS. O assessor jurídico lembra que na proposição 

original a Procuradoria-Geral estava locada no Gabinete do Prefeito e o 

último substitutivo não menciona a posição do órgão na estrutura 

administrativa da Prefeitura, razão pela qual sugere que seja elaborada 

emenda para definir a vinculação da Procuradoria-Geral ao Gabinete do 
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Prefeito. Neste momento, o Presidente suspende os trabalhos por alguns 

instantes para elaboração da emenda ao Projeto de Lei n.º 94, de 2015. 

Reabertos os trabalhos, é colocado em votação o requerimento de urgência ao 

Projeto de Lei n.º 94, de 2015, que recebe aprovação unânime. Em ato 

contínuo, o Presidente distribui para pareceres às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação; de Finanças e Controle; e de Serviços Públicos o 

Substitutivo n.º 2 ao Projeto de Lei n.º 94, de 2015. O Presidente da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Welbemar, designa o 

vereador Elmar relator da matéria. Em sequencia, o vereador Barroso, 

Presidente da Comissão de Finanças e Controle, nomeia para relator o 

vereador Marcos Túlio. O Presidente da Comissão de Serviços Públicos, 

vereador Clodoaldo, escolhe para relator o vereador Barroso. De autoria da 

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

oral pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 94, de 2015, juntamente com o parecer 

é apresentada a Emenda Substitutiva n.º 1, que dá nova redação ao artigo 

primeiro do projeto. De autoria da Comissão de Finanças e Controle, é 

apresentado e discutido parecer oral pela adequação financeira e orçamentária 

do Substitutivo n.º 2 ao Projeto de Lei n.º 94, de 2015. A Comissão de 

Serviços Públicos também apresenta parecer oral pela aprovação do 
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Substitutivo n.º 2 ao Projeto de Lei n.º 94, de 2015, que é colocado em 

discussão. ORDEM DO DIA. São submetidos à discussão o Projeto de Lei 

n.º 94, de 2015, e os substitutivos a ele apresentados, todos de autoria do 

Prefeito Municipal. Encerrada a discussão, são colocados inicialmente em 

votação simbólica, cada um por sua vez, o Substitutivo n.º 2 ao Projeto de Lei 

n.º 94, de 2015, e a Emenda Substitutiva n.º 1, sendo que a votação desta 

emenda precedeu à do artigo primeiro do substitutivo. Tanto o Substitutivo 

n.º 2 quanto à Emenda Substitutiva n.º 1 são aprovados por unanimidade. Em 

ato contínuo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresenta o 

parecer de redação final do projeto de lei ora aprovado, que, discutido e 

votação, recebe aprovação unânime. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo 

uso da palavra, o vereador Clodoaldo indaga o Presidente se a ata da 

audiência sobre iluminação pública e o documento constando os nomes dos 

usuários de energia elétrica que reclamaram sobre a prestação do serviço já 

foram encaminhados à Companhia Energética de Minas Gerais –CEMIG, 

pois nesta manhã a cidade estava sem energia elétrica. O Presidente esclarece 

que a ata ainda não foi elaborada, que está aguardando o envio dos demais 

nomes dos usuários, pois o Presidente do Sindicato Rural de Indianópolis, 

senhor Carlos Galeno, só repassou alguns. De posse da palavra, o vereador 

Lusmar relata que participou de reunião nesta manhã, na Cidade de 
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Patrocínio, com o senhor Gilvane da Cunha, responsável da CEMIG pelo 

Município de Indianópolis. Relata que o senhor Gilvane foi avisado da falta 

de energia na cidade e tomou providências. Informa que discutiu com o 

responsável da CEMIG sobre os critérios de cadastramento dos produtores 

rurais junto à empresa para solicitação de energia elétrica. Afirma que a 

audiência pública aproximou o Município de Indianópolis com o senhor 

Gilvane. Continuando sua fala, enfatiza que a bandeira levantada pela 

vereadora Carla com relação à diminuição da cobrança do Imposto Sobre a 

Propriedade Territorial Rural -ITR não pode ser deixada de lado. Fala que o 

assunto tem que ser discutido, pois o produtor rural não suporta mais tantos 

impostos. Sugere isentar do imposto a Área de Preservação Permanente –APP 

e solicita ao Presidente que faça visita no local onde é captada a água que é 

distribuída na cidade. Ressalta que é responsabilidade do vereador fazer esta 

verificação. Continuando, tece comentários sobre o pessoal do magistério. 

Relata que há muitos professores recém formados que não têm oportunidade 

do primeiro emprego. Fala que este assunto tem que ser discutido e analisado 

para que ninguém seja prejudicado. Retomando a palavra, o vereador 

Clodoaldo solicita ao Presidente enviar ofício ao Prefeito Municipal pedindo 

que todo Termo de Ajuste de Conduta –TAC que for firmado com o 

Ministério Público tenha a participação de um vereador, para que esta Casa 
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depois não seja pega de surpresa. Solicita, ainda, ao Líder do Prefeito 

Municipal, vereador Elmar, que faça também este pedido ao Chefe do Poder 

Executivo. Com a palavra, a vereadora Carla fala sobre o ITR, relata que 

esteve reunida, juntamente com mais cinco produtores rurais, com o Prefeito 

Municipal, para tratar deste assunto e que o Prefeito ficou de dar uma 

resposta. Informa que em três anos o ITR aumentou cento e cinquenta por 

cento. Cita que em nível de Brasil este foi o maior ano de inadimplência com 

relação a este imposto. O Presidente relata que sua mãe possui propriedade 

rural e paga o valor de cento e quarenta reais por ano de impostos. Afirma 

que cada caso tem que ser analisado e estudado. Fazendo uso da palavra, o 

vereador Barroso informa que irá apresentar requerimento solicitando à 

CEMIG a localização dos quatrocentos e vinte consumidores que consomem 

até cinquenta quilowatts de energia elétrica. O Presidente alega que a 

audiência da iluminação pública foi oportuna, válida, pois muitos usuários 

compareceram, trouxeram suas reclamações e que assim o comprometimento 

da CEMIG com o Município será maior. Em aparte, o vereador Lusmar 

informa que há nos arquivos desta Casa abaixo-assinado com mais de 

trezentas assinaturas solicitando melhorias no fornecimento de energia. 

Afirma que as reclamações junto à CEMIG são antigas. Cumprida a 

finalidade da reunião e não havendo mais nada a se tratar, o Presidente 
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agradece a presença de todos, convoca os colegas para a décima quarta 

reunião do segundo período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a 

realizar-se no próximo dia treze do mês de novembro, no horário regimental, 

determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 6 de 

novembro de 2017. 
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