
ATA DA DÉCIMA 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 seis do mês de junho do ano de dois mil 

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

dos Reis da Silva, Presidente, Wesley José da Rocha Naves, Vice-Presidente, 

Clodoaldo José Borges, Secretário, Daniel Alves Miranda, Douglas Alexandre 

Bento Pereira, Elmar Fernandes de Resende, Rafael de Almeida Jacó, Sildo 

Antônio Pedróis e Wanilton José Borges. 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 da ata da reunião anterior, 

que, levada à discussão e votação, é aprovada sem restrições; e das 

correspondências recebidas. De autoria da Comissão de Finanças e Controle, é 

apresentado parecer concluindo pela legalidade e constitucionalidade do 

Projeto de Lei n.º 102, de 2016, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe 

sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, e dá outras 

providências. Juntamente com este parecer, é apresentada Emenda 

Modificativa. Submetido o parecer à discussão, o vereador Clodoaldo esclarece 
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que a emenda proposta pela Comissão tem o objetivo diminuir o percentual de 

de autorização de abertura de créditos adicionais de trinta e cinco por cento 

para dez por cento e a fixação em dez por cento do limite de autorização para 

remanejamento de recursos de uma mesma unidade orçamentária.  O vereador 

Wesley elogia as assessorias desta Câmara pela elaboração do parecer e afirma 

que o trabalho realizado valoriza esta Casa. Neste momento, são apresentadas 

as seguintes proposições: Requerimento n.º 4, de 2016, de autoria do 

Presidente, por meio do qual solicita ao Prefeito Municipal a relação nominal 

dos beneficiários das unidades residenciais que foram construídas em convênio 

com a Caixa Econômica Federal e, ainda, cópias dos contratos de 

financiamento firmados pelos beneficiários, instituição financeira e Prefeitura 

Municipal de Indianópolis. Colocado em discussão e votação, é aprovado por 

unanimidade; Moção n.º 6, de 2016, de autoria do vereador Wesley e subscrita 

pelos demais vereadores, por meio da qual consignam voto de profundo pesar 

pelo falecimento do senhor Amélio Pereira dos Santos, ocorrido no último dia 

vinte e dois de maio. Levada à discussão e votação, recebe aprovação unânime; 

e, ainda, a Moção n.º 7, de 2016, também de autoria do vereador Wesley e 

subscrita pelos demais vereadores, pela qual consignam aplausos ao time 

Indianópolis Futebol Clube, pela classificação para a fase semifinal da Copa 

Triângulo e Alto Paranaíba de Futebol Amador, organizada pela Liga 
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Uberlandense de Futebol. Submetida à discussão, o vereador Wesley informa 

que apresentou a presente homenagem, pois os jogadores, comissão técnica e 

dirigentes merecem. Cita que o time foi a equipe com o maior número de 

pontos na primeira fase, sendo, assim, considerada a campeã simbólica do 

primeiro turno. Ressalta que os jogadores defenderam com responsabilidade e 

dignidade o nome de Indianópolis. Elogia o senhor Leandro Couto pelo 

trabalho de imprensa desenvolvido junto ao time. Colocada em votação, é 

aprovada unanimemente. O vereador Wanilton sugere apresentação de moção 

de aplausos aos organizadores da cavalhada. O vereador Wesley informa que 

o vereador Rafael apresentará moção de aplausos a todos os organizadores 

responsáveis pela festa de maio, inclusive, da cavalhada. De autoria do Prefeito 

Municipal, é apresentado o Projeto de Lei Complementar n.º 9, de 2016, que 

institui o Código Sanitário do Município de Indianópolis-MG, e dá outras 

providências. Em ato contínuo, o Presidente distribui o projeto de lei 

complementar ora apresentado, para pareceres, às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação, de Finanças e Controle e de Serviços Públicos. O Presidente 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Rafael, designa o 

vereador Daniel relator da matéria. O vereador Clodoaldo, Presidente da 

Comissão de Finanças e Controle, escolhe para relator do Projeto de Lei 

Complementar nº 9, de 2016, o vereador Sildo. O Presidente da Comissão de 
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Serviços Públicos, vereador Daniel, nomeia o vereador Elmar relator da 

proposição recebida. ORDEM DO DIA. Submetidos o Projeto de Lei nº 102, 

de 2016, e a Emenda Modificativa a ele apresentada, ao primeiro turno de 

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados por unanimidade. 

GRANDE EXPEDIENTE. Neste momento, o Presidente distribui aos 

vereadores relatório contendo gastos da reforma do anexo da Câmara. Salienta 

que a construção que deveria ser simples se tornou complexa devido à falta de 

bom planejamento. Ressalta que quando o vereador Clodoaldo, então 

Presidente desta Casa, iniciou as obras os demais vereadores deveriam ter dado 

mais apoio, inclusive ter instituído uma comissão para acompanhar os 

trabalhos de reforma. Alega que agora o prazo está curto para o término da 

obra, pois faltam somente seis meses para o fim deste mandato. Enfatiza que a 

obra está ficando bonita, entretanto enfrentou muitas dificuldades. Tece 

comentários sobre a parte elétrica, internet, divisórias, forro e o aditivo de trinta 

e sete mil reais que foi preciso ser feito. Afirma que falta muita coisa para 

terminar, mas a obra não pode parar. Diz que o vereador pode pedir qualquer 

esclarecimento sobre a obra e os gastos, que tudo está disponível no setor de 

contabilidade desta Casa. Informa que está trabalhando aos sábados, domingos 

e feriados para terminar os trabalhos. Fazendo uso, da palavra, o vereador 

Daniel tece comentários sobre a reforma do anexo. Lembra que no seu mandato 
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de Presidente regularizou toda a documentação dos terrenos, que no mandato 

do vereador Clodoaldo as obras de reforma do anexo foram iniciadas, que o 

Presidente Douglas deu sua contribuição e agora o atual Presidente, vereador 

Antônio, está terminando o anexo. Afirma que vai ficar para a história este 

anexo, pois nenhuma cidade do porte de Indianópolis tem um prédio com uma 

estrutura tão boa. Continuando, o vereador Daniel relata que o Prefeito 

Municipal, senhor Sérgio Pazini, se ausentou do país em viagem à Espanha, 

juntamente com outros prefeitos da região, por meio do Consórcio 

Intermunicipal – Região Integrada de Desenvolvimento Sustentável -RIDES, 

para conhecer estações de tratamento de esgoto inovadoras. Fala que a viagem 

foi proveitosa e que o Prefeito voltou entusiasmado. Informa que Indianópolis 

terá projeto piloto com acompanhamento da Universidade Federal de 

Uberlândia -UFU. Ressalta a importante desse projeto para o Município e cita 

que o lago de Miranda não pode continuar sendo poluído por ser grande fonte 

de turismo. Pede a Deus que abençoe esta iniciativa, para que seja um sucesso. 

Continuando sua fala, o vereador Daniel, relata situação difícil de doença que 

passou com seu filho. Informa que procurou as redes pública e particular para 

atendimento, onde foi mal atendido na particular e bem atendido na pública.  

Tece comentários sobre a festa de maio e diz que as pessoas elogiaram os 

shows. De posse da palavra, o vereador Wesley cumprimenta o ex-vereador 
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Ronan Pereira de Almeida, presente na parte do Plenário reservada ao público, 

e comenta sobre o recapeamento que está sendo feito na BR-365. Sugere que o 

Presidente, juntamente com os vereadores, intercedam junto ao Departamento 

de Estradas e Rodagem de Minas Gerais –DER/MG para que seja realizada a 

manutenção da estrada que liga a Cidade de Indianópolis à BR-365. Ressalta 

que o momento é oportuno, pois as máquinas estão trabalhando na BR-365. 

Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de todos, 

convoca os colegas para a décima primeira reunião do primeiro período da 

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

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

encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 6 de junho de 2016. 
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