
ATA DA SEXTA 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 dezoito do mês de setembro 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 restrições. O Presidente 

agradece a presença, no local reservado ao público, do ex-vereador e ex-

Presidente da Câmara, senhor Antônio Roberto dos Reis da Silva, e das 

demais pessoas. De autoria da Comissão de Finanças e Controle, é 

apresentado e discutido parecer concluindo pela adequação financeira e 

orçamentária do Projeto de Lei n.º 23, de 2017, de autoria do Prefeito 

Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 
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R$ 10.718, 95 (dez mil, setecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) 

ao Orçamento vigente mediante excesso de arrecadação para cobertura das 

despesas referentes à participação do Município de Indianópolis no Consórcio 

Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da 

Macrorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CISTRI, e dá outras 

providências. Neste momento, são apresentadas as seguintes proposições: 

Indicação n.º 47, de 2017, de autoria do vereador Elmar, por meio da qual 

solicita ao Prefeito Municipal as seguintes providências em relação ao 

loteamento do senhor Glicério da Silva Borges: a) realizar o mais rápido 

possível a transferência para o Município, mediante o registro imobiliário, 

dos lotes adquiridos do senhor Glicério da Silva Borges, por compra e venda 

e em virtude do acordo judicial para fins de regularização do loteamento; b) 

Até que se defina a destinação dos 10 (dez) lotes, transferidos para o 

Município, em contrapartida às obras de urbanização do loteamento, cercá-lo 

com arame farpado ou outro tipo de cerca para se evitar invasões ou qualquer 

forma de uso indevido dos terrenos; e c) concluir a execução das obras de 

extensão da rede de energia elétrica e construir a rede de captação de esgoto, 

previstas no aludido acordo firmado com o loteador e Ministério Público. 

Colocada em discussão, o vereador Elmar esclarece que não sabe a 

localização dos lotes transferidos para o Município e que estes devem ser 
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cercados para se evitar invasões. O vereador Lusmar tece comentários sobre o 

assunto. Informa que os lotes não foram demarcados e deve se dar a estes 

uma destinação justa e correta. Levada à votação, é aprovada por 

unanimidade; Indicação n.º 48, de 2017, de autoria do vereador Lusmar, por 

intermédio da qual solicita ao Prefeito Municipal a seguinte providência: a 

partir do horário de verão, com início previsto para o dia 15 de outubro deste 

ano, que os veículos do transporte escolar passem a recolher os alunos da rede 

pública de ensino, que residem na zona rural, para serem conduzidos às 

escolas em que estudam, uma hora mais tarde do horário atual. Submetida à 

discussão, o vereador Lusmar explica que a maioria dos alunos da zona rural 

é recolhida, em suas casas, às quatro e meia da manhã e que ficam brincando 

fora da escola até os professores chegarem, sem lanche. Afirma que o ajuste 

do horário não vai prejudicar o funcionamento do transporte escolar. 

Colocada em votação, recebe aprovação unânime; Requerimento n.º 18, de 

2017, de autoria do vereador Clodoaldo, pelo qual requer ao Prefeito 

Municipal as informações e documentos discriminados a seguir: a) relação 

dos nomeados para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, 

inclusive para os de Secretário Municipal; b) relação dos designados para o 

exercício de função de confiança; c) esclarecer a relação de parentesco, com o 

Prefeito Municipal, dos nomeados para cargos em comissão ou designados 
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para função de confiança, até o grau previsto na Súmula Vinculante n.º 13, de 

2008, do STF; d) relação dos servidores municipais para os quais foi paga, a 

partir de 1º de janeiro, deste ano, gratificação por horas extras ou por serviços 

extraordinários, especificando-se o cargo que ocupam e o valor da 

gratificação; e) explicar o vínculo de parentesco, quando houver, dos que 

receberam a referida gratificação com o Prefeito Municipal; e f) relatório da 

fola de pagamento dos servidores que receberam gratificação, no qual esteja 

discriminado o valor desta vantagem e o mês em que foi paga. Levado à 

discussão, o vereador Clodoaldo indaga o assessor Jurídico desta Casa, 

servidor Selmo Alves de Souza, se não poderia ter pedido cópias dos holerites 

de pagamento dos servidores. O assessor jurídico, com autorização do 

Presidente, esclarece que o holerite é documento particular do servidor e que 

as informações requeridas pelo vereador deveriam constar do Portal de 

Transparência. O vereador Lusmar relata que foi enviado o Requerimento n.º 

16, de 2017, de sua autoria, solicitando informações sobre os servidores e até 

o momento não recebeu resposta. Comunica que se o Presidente desta Casa 

não tomar as providências legais cabíveis irá agir na justiça e que impetrará 

mandado de segurança no Ministério Público. Ressalta que se o servidor 

recebeu gratificação indevida tem que devolver. Enfatiza que o Prefeito 

Municipal tem que trabalhar para melhorar a cidade, a vida do povo e cumprir 
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o que falou em palanque. Cita que há ruas sem asfalto e que a farmacinha 

fechou. O vereador Welbemar relata que foi procurado por pessoas que 

reclamaram sobre o Portal da Transparência, onde as informações estão sendo 

publicadas pela metade. Fala que o holerite do servidor não é publicado. O 

Presidente salienta que tudo deve ser feito dentro da lei. Cita que a Prefeitura 

possui moto-niveladora, entretanto não tem operador. Afirma que a estrutura 

administrativa tem que ser revista para regulamentar todos os casos 

indevidos. O vereador Barroso fala sobre a demissão da Secretária Municipal 

de Saúde. Relata que há vários comentários nas redes sociais e as pessoas 

estão achando ruim a saída da profissional. Salienta que há uma semana a 

área da saúde estava bem, agora está ruim, deve ter alguma coisa errada. O 

Presidente solicita ao vereador Barroso que se atenha ao assunto do 

requerimento. Submetido à votação, é aprovado unanimemente; 

Requerimento verbal, de autoria do vereador Clodoaldo, por meio do qual 

solicita ao Prefeito Municipal cópias dos seguintes documentos referentes às 

despesas realizadas com a Festa de Maio: a) Contratos das bandas e cantores 

e valores pagos; b) Contrato do palco e valor pago; c) Contrato banheiros 

químicos e valor pago; d) Contratos de todas as pessoas contratadas para 

segurança do evento e valor pago a cada uma; e d) Caso tenha sido contratada 

empresa jurídica para realizar todos os serviços, enviar cópia do processo 
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licitatório e também o valor pago à referida empresa. Colocado em discussão 

e votação, é aprovado por unanimidade; Moção n.º 10, de 2017, proposta pelo 

vereador Marcos Túlio e subscrita pelos demais vereadores, por intermédio 

da qual consignam votos de aplausos ao Sargento da Polícia Militar, senhor 

Bacon Gomes dos Santos, componente do Destacamento da Polícia Militar de 

Indianópolis, pelo excelente trabalho que presta à comunidade 

indianopolense. Levada à discussão e votação, recebe aprovação unânime; e a 

Moção n.º 11, de 2017, proposta pelo vereador Elmar e subscrita pelos 

demais vereadores, pela qual consignam votos de profundo pesar pelo 

falecimento da senhora Wanda Lourdes de Sousa Resende, ocorrido no 

último dia 13 do mês de setembro do corrente ano. Submetida à discussão e 

votação, é aprovada unanimemente. ORDEM DO DIA. Colocado o Projeto 

de Lei n.º 23, de 2017, em discussão e votação em primeiro turno, é aprovado 

por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE.O Presidente solicita aos 

vereadores que se atenham ao assunto discutido, pois a partir de agora as 

discussões serão mais acaloradas e assim devem seguir o Regimento Interno. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo tece comentários sobre o 

levantamento feito pela vereadora Carla sobre os valores venais de terras. 

Relata que o valor estabelecido aqui é por decreto e foi feito em outras 

gestões. Afirma que é um valor muito alto e que deve ser apresentado projeto 
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de lei alterando esse valor, pois é um absurdo. De posse da palavra, a 

vereadora Carla cumprimenta a todos e fala sobre o levantamento que fez 

sobre os valores venais de terra. Alega que o valor do Município de 

Indianópolis está muito acima dos demais e que por isso muitos produtores 

deixam de cadastrar suas propriedades aqui. Cita que o valor foi estabelecido 

por decreto em gestões anteriores. Relata que no Município de Nova Ponte o 

valor do hectare foi reduzido de vinte e cinco mil reais para nove mil e 

oitocentos reais. Enfatiza que vai buscar auxílio para que o valor aqui seja 

reduzido. Tece comentários sobre o incêndio criminoso ocorrido na 

propriedade do senhor Paulo Carvalho e sugere que seja criada a brigada de 

incêndio, composta por pessoas da própria sociedade, pois o Município de 

Indianópolis não possui corpo de bombeiros. Com a palavra, o vereador 

Lusmarfala sobre os valores venais de terra. Ressalta a luta importante que o 

produtor trava todos os dias para se manter na zona rural e afirma que tem 

que haver leis mais rigorosas com relação aos incêndios criminosos. Em 

aparte, a vereadora Carla informa que coletou os dados dos valores de terras 

no site da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Minas Gerais EMATER/MG. Fazendo uso da palavra, o vereador Barroso 

tece comentários sobre a demissão da Secretária Municipal de Saúde. 

Reafirma que tem algo errado, pois num espaço de tempo muito curto a área 
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da saúde estava funcionando bem e agora está ruim. Cita que a maioria dos 

Secretários Municipais foi elogiada por esta Casa. Parabeniza o Presidente 

pela condução dos trabalhos e por fazer menção ao Regimento Interno. De 

posse da palavra, o vereador Elmar relata que estiveram presentes no “3º 

Encontro de Gestores do Meio Ambiente”, realizado na última quarta-feira, 

representantes de treze cidades. Cita que a cidade de Ituiutaba, com mais de 

cem mil habitantes, possui um lixão a céu aberto e que Indianópolis deu um 

passo à frente com a implantação da coleta seletiva. Parabeniza a vereadora 

Carla por estar empenhada em abaixar o valor venal de terra do Município de 

Indianópolis. Afirma que a cidade está limpa e que a atual gestão gastou dois 

meses para realizar a limpeza. O Presidente informa que a Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais -COPASA doou massa asfáltica para tapar os 

buracos nas vias públicas. Com a palavra, o vereador Amadeu cumprimenta a 

todos e solicita ao Chefe do Poder Executivo que atenda aos pedidos desta 

Casa, dê atenção especial e responda aos requerimentos. Expõe que o 

vereador é cobrado pela população. Relata caso ocorrido na Unidade Mista de 

Saúde no qual um paciente demorou para ser retirado da ambulância, porque 

não tinha pessoas para pegar a maca e informa que a porta do veículo está 

estragada. Ressalta que a saúde tem que vir em primeiro lugar. Solicita, ainda, 

que os buracos da Rua Saturnino Ramos sejam tapados. O Presidente informa 
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que a operação tapa-buracos será realizada em todas as vias e fala da 

importância do comprometimento do funcionário com a prestação de serviço. 

Alega que há casos em que a questão é de humanidade, pelo fato do ser 

humano estar envolvido. Afirma que o servidor recebe o salário todo mês e 

que tem que ter comprometimento, principalmente na área da saúde. Diz que 

fica chateado com acontecimentos como o caso relatado pelo vereador 

Amadeu, pois envolve o ser humano. Em aparte, o vereador Clodoaldo fala 

que talvez o funcionário esteja indignado, chateado, haja vista que uns 

ganham gratificação e outros não e que ainda houve cortes de insalubridades. 

Relata que o servidor que foi aliado de campanha eleitoral do Prefeito recebe 

gratificação. O Presidente fala sobre o pagamento de gratificações e cita que 

o servidor efetivo desta Casa, senhor Selmo Alves de Souza, recebe 

gratificação por prestar assessoria jurídica e que também outros servidores 

recebem gratificações. Novamente com a palavra, o vereador Lusmar afirma 

que a Prefeitura possui aproximadamente quinhentos servidores e que a 

receita do Município está em torno de três milhões de reais. Enfatiza que a 

política tem que acabar e que o governo tem que ser rígido. Retomando a 

palavra, o vereador Barroso relata acidente no qual ajudou a socorrer a vítima 

e diz que muitos servidores da saúde ficaram só olhando. O Presidente cita 

que a limpeza da cidade é um assunto polêmico, pois algumas ruas são 
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varridas e outras não. Sugere dividir as equipes de limpeza e realizar o 

serviço em determinada área uma vez por semana. Fazendo uso da palavra 

novamente, a vereadora Carla explica que quando parabeniza um secretário é 

por uma ação. Relata que um morador reclamou que há vinte anos sua rua 

não é varrida. Em aparte, o vereador Amadeu salienta que a limpeza tem que 

ser realizada em toda a cidade, não só no centro, mas também nos arredores. 

De posse da palavra, o vereador Welbemar relata que recebe muitas 

reclamações com relação à limpeza da cidade e sugere dividir por ruas o 

serviço. Indaga o nome da pessoa que está ocupando a Secretaria de Saúde. 

Informa que agora o paciente terá que pagar a anestesia, no valor de cento e 

cinquenta reais, para realizar pequenas cirurgias. Tece comentários sobre os 

pedidos de urgência para aprovação dos projetos, informa que a vereadora 

Carla relatora do Projeto de Lei n.º 24, de 2017, de autoria do Prefeito 

Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

Orçamento vigente, mediante excesso de arrecadação, está aguardando o 

envio de informações. Fala que depois culpam a Câmara pela demora na 

aprovação dos projetos. O Presidente ressalta que esta Casa tem que fazer sua 

parte, que o Poder Executivo tem que ter interesse e agilizar o envio das 

informações. Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo fala sobre a 

demissão de sua irmã do cargo de Secretária Municipal de Saúde, senhora 
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Renata Custódia Borges. Afirma que muitas pessoas estão reclamando e 

relata que o senhor Adailton alegou que a exonerou devido a quatro ou cinco 

funcionários que não gostam da secretária. Fala que cem ou mais servidores 

reclamam do senhor Adailton. Afirma que não sabe o motivo da demissão da 

senhora Renata. Indaga o vereador Barroso sobre a taxa de iluminação 

pública e sugere que esta matéria conste do Código Tributário. Em resposta, o 

vereador Barroso esclarece que participou de reunião na Associação dos 

Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba -AMVAP e que um 

responsável ficou de vir aqui. Ressalta que os recursos arrecadados com a 

cobrança da iluminação pública só podem ser aplicados em obras, não podem 

ser usados para outros fins, como pagar contas de energia dos prédios 

públicos. Retomando a palavra, o vereador Clodoaldo relata que a varrição 

das vias públicas é deficiente e que há muito lixo com mau cheiro acumulado 

no trevo que dá acesso à Usina Hidrelétrica de Miranda. Enfatiza que o gestor 

tem que olhar tudo e reafirma que o pagamento de gratificação de oitocentos 

e cinquenta reais é um absurdo. Com a palavra novamente, o vereador 

Lusmar cita que as saídas das estradas vicinais da região de Campo Alegre 

estão cheias de lixo, que está uma baderna e que o Prefeito tem que olhar o 

Município por igual. O Presidente tece comentários sobre o uso de caçambas, 

diz que as caçambas foram substituídas pelos begs e não está dando certo, 



 
 
 
 
 

Ata da reunião ordinária do dia 18/9/2017 
 

  

razão pela qual é preciso rever esta situação. Em aparte, o vereador Elmar 

informa que na estrada principal da região de Campo Alegre foram instalados 

dois begs, entretanto as pessoas colocam o lixo fora dos recipientes. O 

Presidente diz que a população tem que ser conscientizada e que o custo de 

cada caçamba era de cinquenta e seis reais por mês, portanto não é caro. 

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 sétima 

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

realizar-se no próximo dia vinte e cinco do mês de setembro, no horário 

regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das 

Reuniões, 18 de setembro de 2017. 
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