
ATA DA NONA 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 sete do mês de dezembro 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, 

Clodoaldo José Borges, Secretário, Daniel Alves Miranda, 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; da ata da reunião anterior, que, discutida e votada, é aprovada, 

sem restrições; e das correspondências recebidas, destacando-se o Ofício, de 

autoria do senhor José Joaquim Pinto (Barroso), pelo qual solicita o uso da Praça 

Urias José da Silva, para instalação de ponto comercial, com os mesmos 

privilégios já concedidos aos comerciantes instalados no local. O vereador Daniel 

fala que, em vista do requerimento apresentado pelo senhor José Joaquim, os 

vereadores agora terão que se preocupar em regulamentar o comércio nos 

arredores da praça, aprovando projeto para evitar tumultos. Afirma que todos têm 



 
 
 
 
 
Ata da reunião ordinária do dia 7.12.2015 
 

  

direito de ganhar dinheiro respeitando as leis. O vereador Clodoaldo esclarece que 

o senhor José Joaquim enviou ofício, não requerimento, que esta Casa está de 

portas abertas para elogios e críticas e que deve ser cobrado do Prefeito a aplicação 

do Código de Posturas. Cita que o senhor José Joaquim foi vereador por dois 

mandatos e que o Conselho Tutelar está falhando quando não fiscaliza a venda de 

bebidas alcóolicas para menores, prostituição e venda de drogas por crianças. Diz 

que é também função da vigilância sanitária fiscalizar, fala que vê como crítica o 

ofício do senhor José Joaquim, mas que está Casa tem que escutar o povo. O 

vereador Daniel indaga se há lei regulamentando o assunto. O assessor jurídico 

da Câmara, doutor Selmo Alves de Souza, esclarece que há o Código de Posturas 

e lei complementar que regulamenta o comércio ambulante. Neste momento, o 

Presidente agradece as presenças no Plenário do senhor João Antônio, Vice-

Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Indianópolis, 

do Presidente do Partido da República –PR e ex-vereador, senhor Anídson Gabriel 

da Silva, e convida para tomar assento à Mesa Diretora o Vice-Prefeito Municipal, 

senhor Idevan Vaz de Resende. Dando continuidade aos trabalhos, é apresentado 

e discutido parecer de autoria da Comissão de Finanças e Controle concluindo 

pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa e, quanto ao mérito, 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 90, de 2015, de autoria do Prefeito Municipal, 

que estima a receita e fixa despesa do Município de Indianópolis para o exercício 

de 2016, na forma que especifica, e dá outras providências, com as recomendações 
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constantes da fundamentação do parecer, notadamente a seguir, e as Emendas 

Supressiva n.º 1, Substitutivas n.º 1 e n.º 2 e Aditiva n.º 1: a) inserir ao projeto a 

estimativa de receita proveniente da arrecadação da contribuição para custeio do 

serviço de iluminação pública –CIP, instituída pela Lei n.º 1.842, de 24 de abril 

de 2014, cuja cobrança teve início em 1º de janeiro de 2105; e b) acrescentar ao 

projeto dotação relativa à reserva de contingência, no valor de até um 1% (um por 

cento) da receita corrente líquida –RCL prevista para o exercício de 2016 (art. 22, 

da Lei nº 1.874/2015 –LDO 2016). De autoria do vereador Elmar, é apresentada 

a Indicação n.º 63, de 2015, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal a 

retirada do canteiro central na Rua Prachedes Fernandes Pereira, Bairro Vila 

Nova, nesta Cidade. Colocada em discussão, o vereador Elmar esclarece que os 

veículos ficam estacionados em cima das calçadas porque as vias são muito 

estreitas. Afirma que o canteiro central deve ser retirado e instalar quebra-molas 

no local. Levada à discussão e votação, é aprovada por unanimidade. Neste 

momento, é apresentado o Projeto de Lei n.º 91, de 2015, de autoria do vereador 

Wesley, que denomina os bens públicos municipais que especifica. O vereador 

Clodoaldo sugere que a distribuição do Projeto de Lei n.º 91, de 2015 às 

comissões, para parecer, seja feita na primeira reunião do próximo ano, haja vista 

que a composição das comissões vai ser alterada. ORDEM DO DIA. Submetidos 

o Projeto de Lei nº 90, de 2015, e as Emendas Supressiva n.º 1, Substitutivas n.º 

1 e n.º 2 e Aditiva n.º 1 a ele apresentadas à discussão e votação, em primeiro 
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turno, são aprovadas por unanimidade, sendo que a votação das emendas 

supressiva e substitutivas antecedeu à dos dispositivos do projeto que alteram e a 

da emenda aditiva foi posterior à do Projeto de Lei n.º 90, de 2015. GRANDE 

EXPEDIENTE . Neste momento, o Presidente comunica que será realizada a 

eleição para escolha dos membros da Mesa Diretora, do ano legislativo de dois 

mil e dezesseis, e solicita que os candidatos aos cargos se apresentem. Os 

vereadores Antônio Roberto, Rafael, Wanilton e Wesley se candidatam ao cargo 

de Presidente. O vereador Wesley faz uso da palavra para justificar sua 

candidatura. Afirma que não é contra ninguém e que está se candidatando por 

insistência. Relata que participou de todos os processos eleitorais do Município e 

que tem muito a contribuir com o Poder Executivo, devido à sua bagagem e 

aprendizado na vida pública. Salienta que Indianópolis está necessitando de um 

grito imediato de socorro e que a primeira providência é colocar o pagamento do 

funcionalismo em dia. Ressalta que é na política que se conserta a própria política. 

Enfatiza que quer praticar a verdade e pede o voto de cada um. Feita a votação 

aberta para o cargo de Presidente, o vereador Antônio Roberto obtém cinco votos, 

o vereador Wanilton dois votos e os vereadores Rafael e Wesley um voto cada. 

Para o cargo de Vice-Presidente, candidatam-se os vereadores Douglas, Rafael e 

Wesley.  Realizada a primeira votação, o vereador Douglas obtém quatro votos, 

o vereador Wesley três votos e o vereador Rafael dois votos. Como nenhum dos 

candidatos obteve os votos da maioria absoluta, é realizada segunda votação para 
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o cargo de Vice-Presidente, com o seguinte resultado: vereador Wesley cinco 

votos e vereador Douglas quatro votos. Os vereadores Clodoaldo e Rafael se 

candidatam ao cargo de Secretário e, realizada a votação, o vereador Clodoaldo 

recebe cinco votos e o vereador Rafael quatro votos. O vereador Douglas coloca 

seu nome ao cargo de Suplente de Secretário, sendo eleito por nove votos. 

Encerrada a votação, o Presidente anuncia que a Mesa da Câmara para o próximo 

ano legislativo fica assim constituída: Presidente: vereador Antônio Roberto dos 

Reis da Silva; Vice-Presidente: vereador Wesley José da Rocha Naves; 

Secretário: vereador Clodoaldo José Borges; e Suplente de Secretário: vereador 

Douglas Alexandre Bento Pereira. Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo 

parabeniza os demais membros da Mesa Diretora eleitos. Afirma que este ano foi 

importante para esta Casa e lamenta algumas situações. Tece comentários sobre a 

crise nacional e diz que o Chefe do Poder Executivo tem que ficar atento e realizar 

mudanças para melhorar a situação do Município. Diz que espera que o recurso 

que o Prefeito está aguardando saia. Alega que foi com muita satisfação que 

trabalhou neste ano junto com o Presidente, vereador Douglas. Cita fala do 

vereador Daniel de ninguém entra em cargo público para prejudicar as pessoas. 

Solicita ao Vice-Prefeito que divulgue informações da Prefeitura para a 

população. Afirma que o vereador tem opinião própria durante as discussões, pede 

desculpas se magoou alguém e deseja bom final de ano a todos e torce para que a 

Administração encerre o ano resolvendo muitos problemas. Reafirma que foi um 
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prazer trabalhar com os vereadores Douglas e Antônio Roberto, Presidente e 

Vice-Presidente, respectivamente. De posse da palavra, o vereador Antônio 

Roberto fala que é com alegria e satisfação que agradece os vereadores Douglas, 

Clodoaldo e Daniel pelos votos, pois cumpriram compromisso e agradece de 

coração ao vereador Elmar pelo voto, pois demonstrou lealdade. Agradece a 

presença no Plenário de seus parentes Neném e Wilsinho, e do Presidente do PR, 

senhor Anídson. Agradece o Vice-Prefeito e os funcionários desta Casa, diz que 

sempre está aprendendo e que o ruim da Administração foi o que não conseguiu 

fazer e o bom foi tudo o que conseguiu realizar. Com a palavra, o vereador Wesley 

agradece o Presidente e os funcionários desta Casa. Alega que a palavra tem força 

e que concorrerá ao cargo de Presidente do Partido Democrático Trabalhista -PDT 

e, com sua eleição ao cargo de Vice-Presidente, colocou cunha no PR, partido do 

qual fazem parte os demais membros da Mesa recentemente eleitos. Diz que 

queria ter sido eleito Presidente e que é contra a Câmara escolher seus candidatos 

antes. Ressalta que a política tem que ter vínculo com a população e que a 

democracia consiste em votar livremente. Fala que o dia em que o cidadão 

descobrir isso o país vai melhorar. Tece comentários sobre os compromissos do 

Poder Executivo, afirma que tem que ter planejamento e saber dizer não. Relata 

que esta Casa cobrou e não foi ouvida, pois as informações não foram 

respondidas. Parabeniza os demais membros da nova Mesa Diretora. Salienta que 

o momento é crítico e que esta Casa perdeu credibilidade por não ter sido firme 
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na sua função principal, que é a de fiscalizar. Enfatiza que a população tem que 

ficar atenta e participar da política e que quer ver a cidade bem, assim como os 

cidadãos. Deseja Feliz Ano Novo a todos, agradece os votos que recebeu e diz 

que se orgulha de ter sido eleito Vice-Presidente. Agradece os vereadores e fala 

que se ofendeu alguém não foi por maldade. Em aparte, o vereador Clodoaldo cita 

que com a nova reforma partidária o prazo para filiar é de um ano. Diz que as 

portas do PR estão abertas, entretanto para colocar cunha não. Fala que a pessoa 

tem que ter companheirismo, tem que ter humildade e simplicidade. Diz que o 

vereador Wesley concorreu ao cargo de Presidente para não votar em ninguém, 

pois serve só se for ele. Diz que as coisas não são desta forma. Ressalta que quem 

lhe presta um favor, sempre vai ser agradecido a esta pessoa. Solicita às pessoas 

que compareçam a esta Casa e agradece a presença de todos no Plenário. Fazendo 

uso da palavra, o vereador Rafael agradece o Presidente e demais colegas, enfatiza 

que sabe da luta do Presidente e pede a Deus que ilumine a nova Mesa Diretora. 

Deseja Feliz Ano Novo e um Natal cheio de alegrias a todos e agradece os 

funcionários desta Casa pelos ensinamentos. Novamente com a palavra, o 

vereador Wesley esclarece que não votou só em si e relata tudo que aconteceu na 

primeira eleição da Mesa nesta Casa. Diz que foi linchado e que ficou sozinho. 

Reafirma que a Prefeitura tem que ter planejamento, para não prejudicar toda a 

população. Diz que foi eleito Vice-Presidente pelo processo democrático e que é 

persistente, não é falta de humildade. Alega que sempre foi um fiel idealista, 
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lutador e que fez dois governos maravilhosos como prefeito. Retomando a 

palavra, o vereador Clodoaldo enfatiza que a eleição da Mesa Diretora desta Casa 

no primeiro ano da atual legislatura refletiu o resultado das eleições municipais e 

diz que o vereador Wesley não foi excluído. De posse da palavra, o vereador Sildo 

solicita ao Vice-Prefeito realizar manutenção nas academias que foram instaladas 

ao ar livre e esclarecimentos sobre o pagamento dos servidores. Com a palavra, o 

vereador Elmar agradece o Presidente, deseja boa sorte à nova Mesa Diretora e 

solicita ao Poder Executivo que resolva os problemas da folha de pagamento para 

dar continuidade às obras. Fazendo uso da palavra, o Vice-Prefeito, senhor 

Idevan, cumprimenta a todos e agradece os vereadores pela compreensão e 

parceria neste ano difícil. Alega que o próximo ano também não vai ser fácil e 

discorre sobre as dívidas da União. Agradece os servidores desta Casa e 

parabeniza a nova Mesa Diretora, deseja Feliz Natal a todos e que o próximo ano 

seja bom. Em aparte, o vereador Sildo indaga se o pagamento dos servidores sairá 

na semana que vem. Em resposta, o Vice-Prefeito diz que haverá pagamentos a 

partir do dia dez. Com a palavra novamente, o vereador Antônio Roberto 

parabeniza os jovens das Igrejas Assembleia de Deus, Católica, Adventista e 

Centro Espírita, que realizaram campanha de arrecadação de água, no último 

domingo, para os desabrigados de Mariana. Ressalta que fizeram um lindo 

trabalho e que apresentará na primeira reunião ordinária moção de aplausos aos 

participantes da campanha. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
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agradece a presença de todos, solicita os colegas que permaneçam nos seus 

lugares para a realização da segunda reunião extraordinária, anteriormente 

convocada na forma regimental, para deliberação, em segundo turno, do Projeto 

de Lei n.º 90, de 2015, que estima a receita e fixa despesa do Município de 

Indianópolis para o exercício de 2016 (Proposta Orçamentária de 2016), 

determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 7 de 

dezembro de 2015. 

 
 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Presidente 

 

 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Secretário 

 

 

 

 


