
 

 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil 

e quinze, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Douglas Alexandre 

Bento Pereira, Presidente, Antônio Roberto dos Reis da Silva, Vice-Presidente, 

Wesley José da Rocha Naves, Suplente de Secretário, Daniel Alves Miranda, 

Elmar Fernandes de Resende, Rafael de Almeida Jacó, Sildo Antônio Pedróis e 

Wanilton José Borges. O vereador Clodoaldo José Borges, Secretário, deixa de 

comparecer 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 Suplente de Secretário que proceda à 

leitura da Ordem do Dia; da ata da reunião anterior, que, discutida e votada, é 

aprovada sem restrições; e das correspondências recebidas. Neste momento, são 

apresentados os seguintes requerimentos: n.º 24, de 2015, de autoria do vereador 

Wesley, por meio do qual solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal 

de Saúde o encaminhamento a esta Câmara das informações e documentos 

discriminados a seguir: a) Relatório detalhado referente ao último quadrimestre 

de 2014, elaborado pelo Secretário Municipal de Saúde, contendo, no mínimo, as 
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informações relacionadas no art. 36, da Lei Complementar nº 141/2012, a saber: 

a.1) montante e fonte dos recursos aplicados no período; a.2) auditorias realizadas 

ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; a.3) 

oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e 

conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em 

seu âmbito de atuação; b) Data prevista em que o Secretário Municipal de Saúde 

apresentará, até o final do mês de maio deste ano, em audiência pública, nesta 

Casa Legislativa, o Relatório de que trata o caput do art. 36, da Lei Complementar 

nº 141/2012, relativo ao primeiro quadrimestre de 2015. c) Relatório Anual de 

Gestão (prestação de contas), referente à execução financeira de 2014, elaborado 

pelo gestor do Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal, e encaminhado ao 

Conselho Municipal de Saúde, até o último dia 30 de março deste ano, para 

parecer conclusivo, conforme previsto no § 1º, do art. 36, da Lei Complementar 

nº 141/2012; e d) Cópia do parecer conclusivo, emitido pelo Conselho Municipal 

de Saúde, à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde (Relatório 

Anual de Gestão), exercício de 2014. Colocado em discussão e votação, é 

aprovado por unanimidade; e n.º 25, de 2015, de autoria dos vereadores Elmar e 

Rafael, por intermédio do qual solicitam ao Prefeito Municipal os seguintes 

documentos e informações: a) cadastro de todos os veículos pertencentes à 

Administração e respectivas alocações e o mapa de quilometragem desses 

veículos (semanal, quinzenal ou mensal), conforme previsto no inciso III, do art. 
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5º, da Instrução Normativa n.º 8/2003, do Tribunal de Contas do Estado; b) 

instrumento de contrato firmado com a empresa que fornece combustível à 

Prefeitura Municipal, no presente exercício, e termos aditivos, se houver; c) 

montante da despesa da Prefeitura Municipal com combustíveis e lubrificantes, 

nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, discriminando o gasto pelo tipo 

de combustível (etanol, diesel e gasolina); e d) notas de empenho das despesas 

com combustíveis liquidadas até o dia 31 de março de 2015. Levado à discussão 

e votação, é aprovado unanimemente. De autoria do Prefeito Municipal, é 

apresentado o Projeto de Lei n.º 78, de 2015, que institui Zona de Urbanização 

Específica –ZUE 03 no Município de Indianópolis, e dá outras providências. 

Imediatamente, o Presidente distribui o projeto de lei ora apresentado para parecer 

à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Presidente da referida comissão, 

vereador Wesley, avoca para si a relatoria da matéria. GRANDE EXPEDIENTE. 

Neste momento, o Presidente convida para apresentação a Folia de Reis A 

Manjedoura. Após a apresentação, o responsável pela folia, senhor Valtemir 

Martins Chaves, inscrito previamente na Secretaria desta Casa, fazendo uso da 

palavra, cumprimenta a todos, agradece a oportunidade e esclarece que a folia de 

reis é composta por jovens que estão procurando resgatar esta tradição e fazer 

apresentações em toda a região. Relata que na apresentação feita na Cidade de 

Coromandel os integrantes do grupo foram premiados e ressalta que a formação 

da folia tira o jovem do mal caminho. Informa que está formando outro grupo com 
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jovens de idade entre oito e onze anos. Solicita apoio para o grupo, agradece o 

incentivo recebido do Poder Executivo e apresenta individualmente os 

componentes. Fazendo uso da palavra, o vereador Daniel cumprimenta o senhor 

Valtemir e todos os jovens. Relata que a Secretaria de Assistência Social recebeu 

uma van liberada pelo Deputado Federal Tenente Lúcio, quando este ainda era 

Deputado Estadual, e que o veículo poderá ser utilizado pelos componentes da 

folia para fazerem suas apresentações. De posse da palavra, o vereador Elmar 

cumprimenta e parabeniza a todos, afirma que o grupo já é um sucesso e deseja 

que mais escolas de foliões sejam formadas. Com a palavra, o vereador Rafael 

cumprimenta e parabeniza a todos e também deseja que mais escolas sejam 

abertas. Fazendo uso da palavra, o vereador Sildo parabeniza a todos e salienta 

que é um trabalho bonito, pois tira os jovens da rua. O Presidente cumprimenta, 

parabeniza e deseja sucesso ao grupo e afirma que o Poder Legislativo sempre 

apoiou estas iniciativas, aprovando inclusive recursos para a folia de reis. Ressalta 

que podem contar sempre com o apoio desta Casa, assim como o esporte que 

também realiza atividades com os jovens. De posse da palavra, o vereador Wesley 

parabeniza o grupo e deseja que a fé permaneça sempre viva, pois a fé é 

fundamental na vida de todos. Com a palavra, o vereador Antônio Roberto 

parabeniza o senhor Valtemir e o seu grupo por não deixar a tradição acabar e 

estar ensinando coisas boas aos jovens. Pede a Deus que os ilumine, pois o maior 

apoio que se pode ter é Deus e que Ele os abençoe. Fazendo uso da palavra, o 
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vereador Wanilton parabeniza o senhor Valtemir pela formação do grupo e fala 

que sempre apoiou a folia de reis. O Presidente novamente parabeniza o grupo e 

enfatiza que esta Casa sempre estará de portas abertas. Retornando ao uso da 

palavra, o senhor Valtemir agradece seus companheiros de folia, o atual Prefeito, 

senhor Idevan Vaz de Resende, o Prefeito senhor Sérgio Pazini e a todos que 

sempre colaboraram com esse projeto. Logo depois, o grupo de folia de reis faz 

mais uma apresentação e se retira. Em sequência, o Presidente convida a fazer uso 

da tribuna o jovem Lucas Pereira, representante do Grupo de Jovens Viver e 

Expressar, da Paróquia Santa Ana, previamente inscrito na Secretaria desta Casa. 

Com a palavra, o representante cumprimenta a todos e faz um histórico do grupo, 

citando as atividades que este realiza, dentre elas, a encenação da via sacra. 

Ressalta que as ações do grupo visam desenvolver políticas públicas no 

Município, com o intuito de oferecer boas oportunidades aos jovens. Agradece a 

Moção de Aplausos que o grupo recebeu e reafirma que quer trabalhar junto com 

os poderes, ou seja, um ajudando o outro, para uma sociedade melhor. O 

Presidente comunica que um dos intuitos desta Casa é apoiar projetos que tirem 

os jovens da rua. Comunica que irá marcar reunião com o Prefeito Municipal para 

discutir o assunto e salienta que esta Casa está de portas abertas. Fazendo uso da 

palavra, o vereador Elmar parabeniza o grupo de jovens pelo sucesso da 

encenação da via sacra e sugere que estes apresentem mais peças teatrais durante 

o ano. De posse da palavra, o vereador Daniel diz que a cada ano que assiste a 
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apresentação fica mais impressionado com beleza da encenação e com o 

comprometimento dos jovens. Parabeniza o jovem Lucas e todo o grupo. Com a 

palavra, o vereador Rafael cumprimenta e parabeniza o grupo de jovens pela 

excepcional apresentação e ressalta que somente com a força do jovem é que o 

país irá melhorar. Fazendo uso da palavra, o vereador Sildo parabeniza o grupo e 

solicita que este faça mais apresentações. De posse da palavra, o vereador Antônio 

Roberto agradece o trabalho que o grupo de jovens realiza. Fala que o retorno de 

Deus é maior e pede que Ele os abençoe. Com a palavra, o vereador Wesley 

salienta que tudo o que foi falado pelo jovem Lucas é tudo o que os políticos do 

país precisam fazer. Diz que esta é a Casa mais importante, permanente e que está 

de portas abertas para todos as iniciativas dos jovens. Fazendo uso da palavra, o 

vereador Wanilton agradece o representante do grupo de jovens e ressalta que 

quer trabalhar junto em prol da mocidade. Neste momento, o Presidente convida 

para tomar assento à Mesa Diretora o Prefeito Municipal, senhor Idevan Vaz de 

Resende, e agradece a presença no Plenário da Secretária Municipal de 

Assistência Social, senhora Geisy Kely de Resende. Continuando os trabalhos, o 

Presidente convida para fazer uso da tribuna o Secretário Municipal de 

Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhor 

Reginaldo José de Oliveira, previamente inscrito na Secretaria desta Casa. Com a 

palavra, o senhor Reginaldo cumprimenta a todos e afirma que é uma alegria 

voltar a esta Casa. Esclarece que o objetivo de sua vinda aqui é apresentar um 
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pouco do trabalho que realiza na Secretaria, diz que deseja se reunir com os 

vereadores numa outra oportunidade para discutir tudo com mais prazo. Tece 

comentários sobre a recuperação das estradas rurais e parabeniza o vereador 

Wesley pela apresentação da Indicação n.º 47, de 2015. Relata os recursos 

humanos e maquinários que a Secretaria possui e expõe as dificuldades 

encontradas, principalmente a financeira. Comenta sobre o orçamento destinado 

à sua pasta e afirma que a demanda por serviços triplicou. Relaciona o maquinário 

adquirido pela Secretaria e os gastos com combustíveis. Tece comentários sobre 

as parcerias e a prestação de serviços. Solicita aos vereadores apoio e ideias. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Wesley comenta sobre a Indicação n.º 47, e 

afirma que o modelo de manutenção das estradas rurais tem que ser rediscutido e 

que a Administração tem que se reestruturar primeiro para depois prestar serviços. 

Ressalta que esta Casa aprovou, em momento errado, o adiantamento dos 

royalties para compra de maquinários. Afirma que é solidário com o Secretário e 

sugere reunião para discutir um novo planejamento. Novamente com a palavra, o 

senhor Reginaldo alega que quer trabalhar pela continuidade dos serviços dentro 

do planejamento para atender a todos sem discriminação, gerando assim um bom 

grau de satisfação. Pede para que não haja retroação e comunica que no mês de 

junho apresentará relatório minucioso das atividades da Secretaria. Enfatiza que 

quer avançar, que não quer retrocesso, nem descontinuidade. Em ato contínuo, 

fala sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Em aparte, o vereador 
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Wesley afirma que o momento é difícil com vários problemas financeiros, que a 

crise financeira é grande, que o Poder Legislativo está carente de informações 

para prestar contas à população e alega que está disposto a participar de debates 

sobre o assunto. Continuando, o senhor Reginaldo discorre sobre os equipamentos 

que trabalham nos finais de semana. Novamente com a palavra, o vereador Daniel 

diz que sabe da competência do Secretário e da transparência da sua pasta. Fala 

sobre a questão do cascalho para a manutenção das estradas rurais e afirma que a 

estadualização da estrada que liga a Cidade de Indianópolis à Cidade de Nova 

Ponte seria um ganho para o Município. Sugere a realização de mais reuniões para 

discussão de novas ideias. Com a palavra novamente, o vereador Antônio Roberto 

agradece a vinda do senhor Reginaldo e se coloca à sua disposição. Indaga sobre 

a estação de tratamento de esgoto e o lixão e comunica que protocolou no dia 

primeiro do mês de abril do corrente ano gabinete do Deputado Federal Tenente 

pedido de construção de estação de tratamento de esgoto sanitário – ETE, com 

capacidade para atender cerca de dez mil pessoas. Em resposta, o senhor 

Reginaldo esclarece que desde o dia três do mês de agosto do ano passado o 

Município está cometendo crime ambiental quanto aos resíduos sólidos. Fala que 

a Administração queria construir uma vala sanitária, entretanto o projeto foi 

inviabilizado e que agora foi adquirida a geomembrana para ser inserida em um 

buraco para depositar o lixo. Sobre a ETE, o Secretário informa que a Associação 

da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari - ABHA elaborou o projeto arquitetônico 
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e que estão lutando para que o comitê assuma a responsabilidade desta obra. Em 

aparte, o vereador Antônio Roberto pergunta se há algum projeto para a 

destinação final do entulho da construção civil. O Secretário responde que sim. 

Com a palavra novamente, o vereador Rafael diz que está preocupado com o mal 

gasto dos combustíveis e agradece o trabalho que o senhor Reginaldo realiza. 

Retornando ao uso da palavra, o vereador Elmar agradece a presença do senhor 

Reginaldo e fala da manutenção das estradas rurais. Novamente com a palavra, o 

vereador Sildo agradece o Secretário e sugere que os outros Secretários 

Municipais façam o mesmo. O Presidente afirma que as ideias têm que ser 

amadurecidas, parabeniza e agradece o Secretário pela presença. Voltando a fazer 

uso da palavra, o vereador Sildo solicita ao Prefeito Municipal e à Secretária de 

Assistência Social a solução do problema da família, que possui criança especial, 

provocado pelo corte no fornecimento de leite e fraldas. Retomando a palavra, o 

vereador Rafael diz que irá fazer um desabafo. Fala que o Poder Executivo não 

presta informações aos vereadores, que o hospital está sucateado, que o salário do 

funcionalismo público está atrasado, que servidores estão pagando juros, que os 

consignados não são pagos e os nomes dos servidores estão sendo inscritos no 

Serviço de Proteção ao Crédito –SPC. Afirma que os vereadores estão sendo 

apedrejados e que esta Casa tem que agir, dar as mãos para ajudar a Administração 

em prol do povo. Com a palavra novamente, o vereador Daniel reforça o pedido 

ao Prefeito Municipal de informar à população o número do telefone da 
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concessionária responsável pela iluminação pública e de fornecer medicamentos 

e alimentação às famílias que possuem crianças especiais, pois se há o Termo de 

Ajuste de Conduta –TAC a Prefeitura tem que cumprir, priorizar. Novamente com 

a palavra, o vereador Wesley afirma que o Prefeito e a Secretária de Assistência 

Social irão solucionar o problema destas famílias. Ressalta que os vereadores têm 

o dever de realizar audiências públicas, haja vista que o momento é de reflexão e 

de praticar a verdade. Enfatiza que a incompetência atrapalha a Administração e 

que os setores públicos têm que ter interação e que esta Casa tem que estar unida 

neste momento, para não retroceder. Alega que dentre o Prefeito e os vereadores 

o senhor Idevan é o menos culpado. Diz que assume seus erros e que tem que 

saber falar sim e não nas horas certas. Fazendo uso novamente da palavra, o 

vereador Antônio Roberto solicita ao Presidente que convoque a Secretária 

Municipal de Saúde para esclarecimentos, especialmente no caso de interrupção 

do fornecimento de medicação e alimentação às famílias de crianças especiais. 

Relata, novamente, que protocolou pedido de construção da ETE junto ao 

Deputado Federal Tenente Lúcio; solicitou ao Deputado Estadual, Arnaldo Silva 

Júnior, a apresentação de projeto de lei à Assembleia Legislativa dando o nome 

de “Rodovia Prefeito Waldemar Magalhães” à rodovia estadual que dá acesso à 

Cidade de Indianópolis (rodovia 900MG1105); e pediu ao Presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral de Minas Gerais a realização de revisão do eleitorado do 

Município de Indianópolis, se possível com biometria, ainda neste ano de 2015, 
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por se tratar de ano anterior às eleições municipais, com o cancelamento de ofício 

das inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão e 

daquelas cujos eleitores não fizeram prova válida do domicílio eleitoral. 

Continuando, o vereador Antônio Roberto tece comentários sobre a revisão 

eleitoral no Município de Indianópolis. Retornando ao uso da palavra, o vereador 

Sildo solicita à Secretária de Assistência Social que dê atenção especial às mães 

que tiveram os benefícios cortados pela Prefeitura. Em aparte, o vereador Rafael 

afirma que se estas mães estão procurando é porque estão necessitando. Solicita 

ao Prefeito que feche o ginásio, pois este está sendo usado para moradia e ponto 

de drogas e que responda aos requerimentos e atenda às indicações dos 

vereadores. O Presidente alega que o Prefeito, com certeza, irá atender a todos. 

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 quatro do mês de maio, no horário 

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

Reuniões, 22 de abril de 2015. 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Presidente 

 
 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Suplente de Secretário 
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