
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE D A 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia três do mês de novembro do ano de dois 

mil e quinze, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores 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. Os vereadores 

Douglas Alexandre Bento Pereira, Presidente, e Clodoaldo José Borges, 

Secretário, deixam de comparecer.  PEQUENO EXPEDIENTE. Havendo 

número regimental, o Vice-Presidente, assumindo a Presidência, em nome de 

Deus e do Povo de Indianópolis, declara abertos os trabalhos, oportunidade em 

que pede ao Suplente de Secretário para assumir a função de Secretário e proceda 

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

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

apresentadas as seguintes proposições: Indicação n.º 62, de 2015, de autoria do 

vereador Wesley, por meio da qual solicita à Mesa Diretora a realização de 

reunião dos vereadores desta Câmara com vereadores da Câmara Municipal de 

Uberlândia-MG, para tratar de assuntos comuns aos dois Municípios, em especial 

o funcionamento da balsa que faz a travessia do Reservatório da Usina de Miranda 

e a questão da ocupação das margens do referido lago. Colocada em discussão, o 

vereador Wesley relata que já foi em outras ocasiões à Câmara de Uberlândia 

tratar destes assuntos, mas gostaria que que o Presidente marcasse uma reunião 

formal e documentasse tal pedido. Fala que assim poderão agir conjuntamente 

para beneficiar ambos Municípios. Colocada em votação, recebe aprovação de 
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todos; Requerimento n.º 37, de autoria do vereador Wesley, por meio do qual 

requer à Mesa Diretora, com base no art. 157, do Regimento Interno, a 

apresentação das seguintes informações:  a) Qual o valor acumulado, até a 

presente data, dos repasses feitos à Câmara a menor do duodécimo fixado na lei 

orçamentária vigente; b) no momento, a Câmara possui obrigações financeiras 

vencidas e não pagas. Na afirmativa, especificar quais e os respectivos valores; c) 

Quais etapas da obra de ampliação do prédio sede da Câmara Municipal estão 

previstas para serem executadas até o final do corrente exercício? Quanto será 

investido nesta obra em 2015? d) A previsão da direção desta Casa é a de realizar 

a totalidade da despesa reservada para a Câmara Municipal na lei orçamentária 

vigente? Na negativa, quanto deverá ser devolvido ao Poder Executivo; e) Quais 

as medidas político-administrativas e ou judiciais serão adotadas pela direção 

desta Casa para compelir o Poder Executivo a regularizar os repasses devidos à 

Câmara Municipal. Levado à discussão e votação, é aprovado unanimemente. 

Neste momento, são apresentados, de autoria do Prefeito Municipal, os Projetos 

Lei n.º 88, de 2015, que altera a redação do caput do art. 6º, da Lei Municipal n.º 

1859, de 5 de dezembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Indianópolis para o exercício de 2015, na forma que especifica, e 

dá outras providências; n.º 89, de 2015 que altera a redação do inciso I, do art. 

10º, da Lei Municipal n.º 1.846, de 30 de junho de 2014, que dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, e dá outras providências; e n.º 

90, de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Indianópolis 

para exercício de 2016, na forma que especifica e dá outras providências (Proposta 

orçamentária de 2016). Nas mensagens dos Projetos de Lei n.º 88, de 2015, e n.º 

89, de 2015, o autor solicita que estes tramitem em regime de urgência, por esta 

razão a Mesa Diretora apresenta os requerimentos de urgência, que são levados à 

discussão, oportunidade em que o vereador Daniel esclarece que as alterações nas 

leis orçamentárias que trata o projeto terão por finalidade a suplementação de 
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folha de pagamento. O vereador Wesley sugere que se faça um substitutivo unindo 

os dois projetos e que seja votado em reunião extraordinária, já que se trata de 

uma matéria urgente. O vereador Elmar indaga se a porcentagem de 

suplementação não é exagerada. O vereador Daniel explica que os projetos 

elevam de vinte por cento para quarenta por cento o limite de remanejamentos de 

recursos orçamentários, o que valerá apenas para os dois últimos meses do ano. O 

servidor da Câmara, Selmo Alves de Souza, autorizado pelo Presidente, usa a 

palavra para lembrar que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu 

parecer prévio recomendando a aprovação das contas do Município de 2013, com 

a recomendação de o Executivo melhorar o planejamento e assim evitar a 

aprovação de limites muito elevados de autorização de suplementação de recursos 

orçamentários. Salienta o servidor que, diante desse alerta do Tribunal de Contas, 

a aprovação de limite de remanejamento de quarenta por cento poderá ser glosada 

pelo órgão de contas, na ocasião em que a prestação de contas de 2015 for 

apreciada. O vereador Wanilton diz que estes projetos revelam falta de 

planejamento e que para melhor esclarecimento era necessário que o Executivo 

listasse as dotações que serão anuladas e suplementadas. O vereador Wesley 

sugere reduzir o percentual para trinta por cento. O vereador Daniel alerta que por 

não se saber a realidade a aprovação de percentual menor que quarenta por cento 

pode não ser suficiente para empenhar a folha de pagamento de funcionários. O 

vereador Antônio sugere que os projetos sejam apenas apresentados e votados na 

próxima segunda-feira, mas diz que, se os vereadores quiserem, os projetos 

poderão ser votados ainda nesta reunião. Colocado os requerimentos de urgência 

em votação, um cada vez, ambos são aprovados por cinco votos favoráveis a um 

voto contrário. Em seguida, o Presidente distribui à Comissão de Finanças e 

Controle para parecer os Projetos de Lei n.º 88, de 2015, n.º 89, de 2015, e n.º 90, 

de 2015. O Presidente da Comissão de Finanças e Controle, vereador Wanilton, 

designa o vereador Daniel relator dos Projetos de Lei n.º 88, de 2015, e n.º 89, de 
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2015, e avoca para si a relatoria do Projeto de Lei n.º 90, de 2015. Em seguida, a 

Comissão de Finanças e Controle apresenta pareceres opinando pela legalidade e 

adequação orçamentária e financeira dos Projetos n.º 88, de 2015, e n.º 89, de 

2015. Colocado em discussão o parecer ao Projeto de Lei n.º 88, de 2015, o 

vereador Wesley se diz incapacitado de votar a matéria e ressalta que concorda 

com as ponderações do parecer e admite não ter conhecimento do projeto. O 

vereador Rafael diz que mais uma vez a Câmara foi encostada na parede e sabe 

da situação difícil dos servidores devido ao atraso nos salários e espera que a 

aprovação destes projetos resolva a situação. Logo após, é o parecer da Comissão 

de Finanças e Controle ao Projeto de Lei n.º 89, de 2015, submetido à discussão. 

ORDEM DO DIA. Levados os Projetos de Lei n.º 88, de 2015, e n.º 89, de 2015, 

à discussão e votação em primeiro turno, cada um por sua vez, ambos são 

aprovados por cinco votos favoráveis a um contrário. GRANDE EXPEDIENTE . 

Fazendo uso da palavra, o vereador Wanilton noticia que os anexos do Projeto de 

Lei n.º 90, de 2015, estão disponíveis e pede que os vereadores analisem e 

apresentem as emendas que julgarem necessárias até a próxima reunião, haja vista 

que restam poucas reuniões para votar o Orçamento do ano de 2016. O vereador 

Wesley sugere que todos os vereadores se reúnam para analisar o projeto de lei 

orçamentária. O vereador Rafael pede ao vereador Daniel que leve o recado ao 

Prefeito, dizendo-lhe que esta Casa espera a demonstração dos resultados dos 

noventas dias de economia prometidas pelo Prefeito.  O vereador Wesley pede 

também ao vereador Daniel que agende com o Prefeito reunião amistosa para 

tratar de assuntos como folha de pagamento, lei que paga o décimo terceiro no 

mês de aniversário do servidor, recursos financeiros, entre outros. O vereador 

Wanilton comenta sobre a falta e ineficácia da sinalização das vias públicas e 

noticia que pesquisou o preço junto a uma empresa e constatou que tal serviço 

atinge o valor de oito mil reais. Diz que, caso não seja feito, ele mesmo irá fazer 

a sinalização de um quebra-molas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
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agradece a presença de todos, convoca os colegas para a primeira reunião do 

segundo período da sessão legislativa extraordinária do corrente ano, a realizar-

se nesta data, dia três do mês de novembro, às vinte horas e trinta minutos, com 

finalidade de discutir e votar, em segundo turno, os Projetos de Lei n.º 88, de 

2015, e n.º 89, de 2015, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala 

das Reuniões, 3 de novembro de 2015. 
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