
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia dezoito do mês de abril do ano de dois 

mil e dezesseis, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Antônio 

Roberto dos Reis da Silva, Presidente, Clodoaldo José Borges, Secretário, 

Daniel Alves Miranda, Douglas Alexandre Bento Pereira, Elmar Fernandes de 

Resende, Rafael de Almeida Jacó, Sildo Antônio Pedróis, Wanilton José 

Borges e Wesley José da Rocha Naves. PEQUENO EXPEDIENTE. Havendo 

número regimental, o Presidente, em nome de Deus e do Povo de Indianópolis, 

declara abertos os trabalhos, oportunidade em que pede ao Secretário que 

proceda à leitura da Ordem do Dia; e das atas da sexta reunião ordinária, 

realizada no dia quatro do mês de abril; e primeira e segunda reuniões 

extraordinárias, realizadas no dia onze do mês de abril, que, levadas à discussão 

e votação, cada uma por sua vez, são aprovadas sem restrições; e das 

correspondências recebidas. Neste momento, o Presidente, por estar com dor 

de cabeça, repassa a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, vereador 

Wesley. De autoria da Comissão de Finanças e Controle, é apresentado e 

discutido parecer concluindo pela impossibilidade de aprovação do Projeto de 
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Lei n.º 94, de 2015, de autoria do Prefeito Municipal, que cria a unidade 

funcional Procuradoria Geral do Município, altera a Lei Municipal n.º 1.808, 

de 19 de junho de 2013, e dá outras providências, no presente momento, em 

razão de a despesa com pessoal do Executivo Municipal exceder o limite de 

prudência estabelecido pelo parágrafo único, do art. 22, da Lei Complementar 

n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Conclui, ainda, 

pela necessidade de acrescentar a despesa decorrente da criação do órgão e do 

cargo mencionados nas leis orçamentárias vigentes. A Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação apresenta parecer concluindo pela 

constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 

98, de 2016, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do 

serviço de assistência jurídica gratuita no Município de Indianópolis-MG, com 

a Emenda Substitutiva n.º 1 e com a recomendação de que seja oficiado ao 

Prefeito Municipal, solicitando o encaminhamento de emenda destinada a 

incluir a despesa para manutenção do Serviço Municipal de Assistência 

Jurídica Gratuita no projeto, no Plano Plurianual (PPA de 2014-2017) e na lei 

de diretrizes orçamentárias de 2016. O parecer é colocado em discussão. Ainda, 

de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é apresentado parecer 

concluindo pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica dos Projetos de 

Lei n.º 99, de 2016, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza abertura de 
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crédito adicional de natureza especial, na forma que especifica, e dá outras 

providências, n.º 100, de 2016, de autoria do Prefeito Municipal, que inclui 

ação governamental no Anexo de Metas e Prioridades e Anexo I da LDO – Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, e n.º 101, de 2016, de autoria do Prefeito 

Municipal, que inclui ação governamental no Anexo II do Plano Plurianual 

2014-2017 – Lei n.º 1.823, de 11 de dezembro de 2013, cujos textos se acham 

aglutinados no Substitutivo nº 1, que inclui ação governamental nas leis 

orçamentárias vigentes. O parecer é colocado em discussão. Por fim, a 

Comissão de Finanças e Controle apresenta parecer concluindo pela adequação 

financeira e orçamentária do Projeto de Lei n.º 99, de 2016. Conclui, ainda, que 

esse parecer se aplica da mesma forma aos Projetos de Lei n.º 100, de 2016, e 

n.º 101, de 2016. O parecer é levado à discussão. ORDEM DO DIA. 

Submetido o Substitutivo n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 99, de 2016, ao primeiro 

turno de discussão e votação, é aprovado por unanimidade. GRANDE 

EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador Rafael informa que 

muitas pessoas estão cobrando a reforma da praça central. Noticia que um 

cidadão iniciou na referida praça uma obra irregular e que não tem fiscal da 

Prefeitura para averiguar o caso. Relata que o Município foi presenteado com 

o aumento da receita e solicita ao Líder do Prefeito nesta Casa, vereador Daniel, 

que seja feito o pagamento dos quinquênios, haja vista a boa receita e a 
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economia com os abonos que foram revistos. De posse da palavra, o vereador 

Wanilton solicita ao vereador Daniel informações sobre o funcionamento da 

quadra do múltiplo uso, pois os atletas pagam pelo uso desta quadra e a 

cobrança não é feita pelo setor de tributos da Prefeitura. Em aparte, o vereador 

Rafael informa que também foi questionado acerca deste assunto e que a pessoa 

paga pela utilização da quadra e ninguém sabe do destino do dinheiro. 

Retomando a palavra, o vereador Wanilton diz que assim desconfianças são 

geradas, pois o certo é recolher a taxa através do setor de tributos. Em aparte, 

o Presidente em exercício, vereador Wesley, diz que é proibido por lei recolher 

qualquer valor em nome da Prefeitura sem ser através do setor competente ou 

boleto bancário. Com a palavra, o vereador Daniel afirma que concorda que a 

taxa pela utilização da quadra tem que ser recolhida no setor de tributos, através 

de depósito bancário ou pagamento de guia, sugere que talvez esta nem seja 

cobrada e o responsável pela quadra marque horários para os atletas que 

pretendem utilizá-la. Comunica que na quarta-feira a contabilidade irá analisar 

os abonos para voltar a pagar os quinquênios na próxima folha. Fazendo uso 

da palavra, o vereador Clodoaldo agradece o vereador Wesley pelo exercício 

da Presidência e tece comentários sobre a situação da praça central. Afirma que 

talvez o cidadão quer ajudar, entretanto tem que haver planejamento. Alerta 

que pedras pontiagudas estão sendo colocadas no local. Em aparte, o vereador 
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Antônio Roberto afirma que estas pedras podem machucar as pessoas, em 

especial as crianças. Continuando sua fala, o vereador Clodoaldo reafirma que 

ninguém da Prefeitura está acompanhando a obra que foi iniciada na praça 

central e indaga o vereador Daniel se a contabilidade irá analisar primeiramente 

os abonos para depois pagar os quinquênios. Em resposta, o vereador Daniel 

afirma que os quinquênios serão pagos na próxima folha. De posse da palavra, 

o vereador Antônio Roberto alega que tanto a praça quanto a quadra têm que 

ser fiscalizadas pois o cidadão está achando que é dono da praça e servidor 

achando que é dono do esporte. Questiona o que a Secretaria de Esportes faz, 

esclarece que indicações e requerimentos não foram respondidos e afirma que 

o vereador não é respeitado. Cita que o lanche instalado na praça é irregular e 

há falta de consideração com esta Casa. Fala que os vereadores sabem de tudo 

que está acontecendo. Relata que muitas bocas de lobo foram fechadas com 

cimento e parabeniza o Presidente, vereador Wesley, pelo trabalho que está 

desenvolvendo como técnico do time de futebol. Afirma que este tem seu apoio 

e que está do seu lado. Com a palavra, o vereador Sildo solicita ajuda dos 

colegas para intercederem junto à empresa Expresso Araguari, pois o transporte 

de passageiros, nos finais de semana, para a cidade de Uberlândia foi cortado, 

assim como o transporte para a cidade de Araguari não está sendo feito em 

nenhum dia. O Presidente, vereador Wesley, diz que o vereador não pode 
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desistir. Afirma que este mandato foi um mandato exercido sem acesso às 

informações, pois a maioria dos requerimentos não foi respondida. Solicita ao 

Líder do Prefeito, vereador Daniel, que marque reunião com o Prefeito para 

discussão das obras, especialmente, reforma do estádio e do ginásio. Sugere 

que pode ser realizada na praça central uma reforma provisória e que o Chefe 

do Poder Executivo tem que ouvir esta Casa, fornecendo informações. Afirma 

que o Município está vivendo um momento ímpar, com o aumento da receita e 

que o social tem que funcionar. Diz que o vereador tem culpa e que está 

carregando um grande peso. Novamente com a palavra, o vereador Daniel 

relata que o vereador Wesley sabe como funciona a máquina, pois foi vice-

prefeito por um mandato e prefeito por dois mandatos. Diz que têm momentos 

que prevalecem e que o atual administrador está tentando colocar a folha de 

pagamento em dia. Fala que todo gestor que inicia uma obra deseja concluí-la 

e que a praça e o ginásio são prioridades. Esclarece que os recursos aguardados 

pelo Município da Companhia Energética de Minas Gerais –CEMIG, 

provavelmente, não serão liberados. Em aparte, o vereador Clodoaldo informa 

que o Município de Araguari entrou com ação contra a CEMIG para a liberação 

dos mesmos recursos e que a justiça demorou dez anos para decidir. Fazendo 

uso da palavra novamente, o vereador Rafael relata que as obras do hospital 

estão paradas e que não há pronto socorro, está funcionando o Programa Saúde 
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Família –PSF. Parabeniza o médico, doutor Rufino, pelo trabalho que realiza e 

enfatiza que a cidade não pode perdê-lo. Voltando a fazer uso da palavra, o 

vereador Daniel afirma que trará as informações solicitadas pelos vereadores. 

O Presidente, vereador Wesley, sugere marcar reunião para discutir sobre a 

saúde e também elogia o doutor Rufino, ressaltando que este profissional trata 

todo mundo bem e que esta Casa reconhece o bom trabalho que o médico 

realiza. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de 

todos, convoca os colegas para a oitava reunião do primeiro período da sessão 

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no dia dois do mês de maio, 

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

Sala das Reuniões, 18 de abril de 2016. 
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