
ATA DA OITAVA REUNIÃO DO SEGUNDO 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 vinte e um do mês de novembro 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 anterior, 

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

correspondências recebidas. De autoria da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, é apresentado e discutido parecer que conclui pela 

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

111, de 2016, de autoria do vereador Douglas, que denomina prédio do 

Município de Indianópolis-MG. A Comissão de Serviços Públicos também 

apresenta parecer concluindo pela aprovação do Projeto de Lei n.º 111, de 
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2016. Colocado em discussão, o vereador Wesley parabeniza o vereador 

Douglas e afirma que o nome para denominar o prédio foi uma boa escolha, 

pois seu avó foi uma pessoa do bem. Solicita que sejam construídos vestiários 

na quadra do Centro de Múltiplo Uso, assim como instalação de uma tabela de 

basquete. Informa que as canaletas para escoamento de água pluvial da avenida 

Euclides José Borges estão entupidas e que os serviços da balsa estão 

suspensos. De autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é 

apresentado parecer concluindo pela constitucionalidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n.º 11, de 2016, de autoria 

do Presidente, que concede diploma de honra ao mérito legislativo ao senhor 

Manoel Pereira Borges. Levado à discussão, o vereador Wesley parabeniza o 

Presidente e afirma que o senhor Manoel é merecedor desta bela homenagem, 

pois é uma pessoa batalhadora e foi um grande legislador. O Presidente enfatiza 

que a homenagem é merecida e que não teve interesse político, pois apresentou 

o projeto depois das eleições. Justifica que o senhor Manoel é um pai de família 

exemplar e cidadão que representa bem o Município. Relata que pessoas que 

residem há pouco tempo na cidade já foram homenageadas e que seu pai que 

veio para o Município há sessenta anos só foi homenageado depois de quarenta 

anos, época em que já exercia o mandato de vereador. O vereador Elmar afirma 

que as duas homenagens são merecidas e sugere que coloquem na homenagem 
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o apelido do senhor Manoel Pereira Borges, ou seja, Manoel Rochinha. O 

Presidente ressalta que sempre utiliza peso e medida iguais para homenagear 

as pessoas e que todos os escolhidos são merecedores. De autoria da Comissão 

de Serviços Públicos, é apresentado e discutido parecer concluindo pela 

aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n.º 11, de 2016. De autoria do 

Presidente e subscrita por todos os vereadores, é apresentada a Moção n.º 15, 

de 2016, que consigna voto de pesar pelo falecimento do senhor José Luiz 

Miranda, ocorrido no último dia onze. Submetida à discussão, o Presidente diz 

que lamenta a morte do senhor José, conhecido como Zé Rumão, seu vizinho 

há mais de quarenta anos. Cita que a morte ocorreu devido ao atropelamento 

sofrido pela vítima. Expõe que está faltando muito respeito e responsabilidade 

no trânsito da cidade, que não possui sinalização adequada. Fala que os quebra-

molas não estão reduzindo a velocidade dos motoqueiros e que os motoristas 

têm que serem mais conscientizados. Alega que perdeu um grande amigo e um 

pai de família. Informa que o Boletim de Ocorrência foi mal feito e que a 

família da vítima é que foi punida. Reafirma que está muito contrariado com 

os fatos ocorridos. O vereador Wesley fala que o caso do senhor Zé Rumão é 

um caso sem comentários, devido ao absurdo da situação. Sugere que a 

Prefeitura faça um levantamento para sinalizar melhor as vias públicas, pois 

não fica caro e evita acidentes. Afirma que a comunidade tem que reivindicar 
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e que certamente o futuro governo fará um planejamento, pois neste não houve. 

Tece comentários sobre como a cidade está feia, sem cuidado, especialmente a 

praça central. Colocada a moção em votação, é aprovada por unanimidade. 

Neste momento, é feita a leitura do Ofício n.º 1314/2016, de autoria do 

Promotor de Justiça, senhor André Luís Alves de Melo, que solicita ao 

Presidente desta Casa providências para aprovação de lei municipal 

regulamentadora do art. 174, § 1º, da Constituição Mineira, sobre a transição 

de governos municipais. O Presidente solicita ao assessor parlamentar desta 

Casa, servidor Selmo Alves de Souza, que preste os esclarecimentos 

necessários. O servidor faz várias explanações e alega que, como o promotor 

solicitou providências, o Presidente da Câmara elaborou projeto de lei que será 

apresentado nesta reunião dispondo sobre a instituição de equipe de transição 

pelo candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal. O vereador Rafael 

alega que esta recomendação chegou com atraso. O vereador Daniel questiona 

se o vereador poderá compor a comissão de transição. O assessor responde 

afirmativamente. Dando continuidade aos trabalhos, é apresentado o Projeto de 

Lei n.º 113, de 2016, de autoria do Presidente, que dispõe sobre a instituição 

de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal. 

Imediatamente, o Presidente distribui o projeto de lei ora apresentado às 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços Públicos, para 
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parecer. O Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador 

Rafael, avoca para si a relatoria do Projeto de Lei n.º 113, de 2016, e o vereador 

Daniel, Presidente da Comissão de Serviços Públicos, designa para relator do 

Projeto de Lei nº 113, de 2016, o vereador Elmar. De autoria da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação é apresentado e discutido parecer oral pela 

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

113, de 2016. A Comissão de Serviços Públicos, também, apresenta parecer 

oral concluindo pela aprovação do Projeto de Lei n.º 113, de 2016, que é, logo 

em seguida, colocado em discussão. ORDEM DO DIA. Submetido o Projeto 

de Lei Complementar n.º 9, de 2016, de autoria do Prefeito Municipal, que 

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

providências, ao segundo turno discussão e votação, é aprovado por 

unanimidade. O assessor parlamentar, servidor Selmo, afirma que o Projeto de 

Lei Complementar n.º 9, de 2016, foi muito bem elaborado, bem redigido e 

contém um bom teor. Colocado o Projeto de Lei n.º 111, de 2016, em discussão 

e votação únicas, é aprovado unanimemente. Levado o Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 11, de 2016, à discussão e votação únicas, recebe aprovação 

unânime. Submetido o Projeto de Lei n.º 113, de 2016, à discussão e votação 

únicas, é aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação apresenta os pareceres de redação final do 
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Projeto de Lei Complementar n.º 9, de 2016 e dos Projetos de Lei n.º 111, de 

2016, e n.º 113, de 2016, que, colocados em discussão e votação únicas, cada 

um por sua vez, são aprovados unanimemente. De autoria da Mesa Diretora, é 

apresentado o parecer de redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 11, 

de 2016, que, discutido e votado, recebe aprovação unânime. GRANDE 

EXPEDIENTE. Neste momento, fazendo uso da palavra, o vereador Daniel 

tece comentários sobre o acidente do senhor Zé Rumão. Afirma que é um 

episódio triste e fala que tudo o que for feito agora será pouco diante da dor 

que a família está sentindo. Relata que os motoqueiros transitam em alta 

velocidade pelo intervalo que há entre o quebra-molas e o meio-fio, o que 

poderá vir a causar acidentes sérios. Afirma que os motoristas precisam de uma 

maior conscientização e que a sinalização tem que ser melhorada. Sugere que 

sejam feitas parcerias para realização de campanha de conscientização para um 

trânsito melhor, mais seguro. Diz que a Polícia Militar deve orientar os 

motoristas antes de multar e que, se ações partirem do policiamento, vão 

imprimir mais respeito. Fala sobre a morte do servidor municipal, senhor 

Clécio, e informa que na próxima reunião apresentará moção de pesar. O 

Presidente fala sobre a construção de quebra-molas e afirma que o vão entre o 

meio-fio tem que existir para escoamento de água. Ressalta que o redutor de 

velocidade para o motoqueiro não adianta, que os motoristas têm que se 



 
 
 
 
 
Ata da reunião ordinária do dia 21.11.2016 
 

 

conscientizarem que a velocidade máxima nas vias públicas é de quarenta 

quilômetros por hora e que o menor de idade não pode dirigir. Diz que a Polícia 

Militar tem que parar de multar quem trabalha e fazer campanha educativa para 

um trânsito melhor e seguro. De posse da palavra, o vereador Clodoaldo 

cumprimenta e agradece a presença no Plenário do ex-vereador e ex-presidente 

desta Casa, senhor Ivo Corsi da Silva, do ex-vereador e vereador eleito, senhor 

Welbemar Alves Xavier, e também da vereadora eleita, senhora Carla Resende 

Fernandes. Afirma que está triste com o falecimento do servidor municipal, 

senhor Clécio, que trabalhou muito para o Município e também do senhor Zé 

Rumão, que era comerciante e conhecido de todos. Ressalta que as pessoas 

homenageadas são merecedoras: o avó do vereador Douglas e o senhor Manoel 

Rochinha. Com a palavra, o vereador Douglas cumprimenta as pessoas no 

Plenário e agradece os colegas pela aprovação do Projeto de Lei n.º 111, de 

2016, que nominará prédio público com o nome de seu avó. Salienta que esta 

homenagem é para a vida toda. Fazendo uso da palavra, o vereador Wesley 

solicita ao Presidente relatório contendo todos os gastos relativos ao seu 

mandato do Presidente. De posse da palavra, o vereador Rafael cumprimenta a 

todos e informa que a receita do Município nos últimos quarenta e cinto dias 

foi de cinco milhões, seiscentos e dez mil reais. Solicita ao Poder Executivo 

que quite todas as folhas de pagamento dos funcionários e pague os 
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fornecedores, para que o novo gestor inicie o mandato com vida nova, sem 

dívidas. Com a palavra, o vereador fala de comentários sobre invasão de 

terreno ocorrida próxima ao Sindicato Rural. Relata que o terreno de 

propriedade do Município foi invadido por servidor municipal e que havia até 

máquinas da Prefeitura trabalhando no local. O Presidente afirma que isso não 

pode ocorrer, que a Prefeitura tem que fiscalizar e orientar, que doação de 

terreno tem que ser aprovada por esta Casa e que noventa dias antes e depois 

das eleições a lei proíbe doação de imóvel. Fazendo uso da palavra, o vereador 

Sildo diz que a ocupação do terreno foi irregular e que inclusive um bolsão 

para escoamento de água foi destruído, o que pode provocar alagamentos. 

Relata que ligou para o Chefe de Gabinete, senhor José Ricardo, e este não 

estava ciente dos acontecimentos. Alega que não é contra a doação de terrenos, 

entretanto tem que seguir os trâmites legais. Novamente com a palavra, o 

vereador Clodoaldo tece comentários sobre o assunto e informa que conversou 

com o prefeito eleito, senhor Lindomar, e diz que qualquer investimento feito 

em terreno irregular será perdido. O Presidente solicita ao Líder do Prefeito 

nesta Casa, vereador Daniel, que converse com o atual Prefeito Municipal, 

senhor Sérgio Pazini, sobre o assunto. Retomando a palavra, o vereador Wesley 

relata que houve invasão dos sem-terra na região de Amparo. O Presidente 

salienta que o Município está carente de espaços, portanto invasões não podem 
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ocorrer. Ressalta que todo mundo merece ter um lugar para morar, mas tem 

que obedecer às leis. Afirma que nos próximos anos, com certeza, muitos 

programas habitacionais serão desenvolvidos para atender à grande demanda 

por moradias. Agradece a presença no Plenário do ex-vereador e ex-presidente 

desta Casa, senhor Ivo Corsi da Silva, do ex-vereador e vereador eleito, senhor 

Welbemar Alves Xavier, e também da vereadora eleita, senhora Carla Resende 

Fernandes. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença 

de todos, convoca os colegas para a nona reunião do segundo período da sessão 

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia cinco do mês 

de dezembro do corrente ano, no horário regimental, determina a lavratura 

desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2016. 
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