
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO SEGUNDO 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 dezessete do mês de agosto 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 reunião anterior, que, discutida e votada, é aprovada, por unanimidade; e das 

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

Redação, são apresentados e discutidos os seguintes pareceres: 1º) concluindo pela 

constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 84, de 

2015, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Município de Indianópolis a 

dar baixa nos créditos tributários prescritos, e dá outras providências, na forma do 

Substitutivo n.º 1; e 2º) concluindo pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Lei n.º 85, de 2015, de autoria do Prefeito Municipal, que 

inclui meta e objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015 e 
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autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 27.000,00 

(vinte e sete mil reais) ao Orçamento vigente, e dá outras providências. Juntamente 

com este parecer são apresentadas as Emendas Substitutiva n.º 1 e Supressiva n.º 1. 

Em seguida, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação requer que o Projeto de 

Lei n.º 86, de 2015, de autoria do Prefeito. Municipal, que inclui meta e objetivo na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015 e autoriza o Executivo Municipal 

a abrir crédito especial no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) ao 

Orçamento vigente, e dá outras providências, seja baixado em diligência, a fim de 

que sejam solicitadas ao autor da proposição a indicação e descrição da meta relativa 

à manutenção da(o) ação/programa “Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos”, a ser incluída no projeto. De autoria da Comissão de Finanças e Controle, 

são apresentados e discutidos os seguintes pareceres: 1º)  concluindo pela legalidade, 

constitucionalidade e aprovação do Projeto de Resolução n.º 4, de 2015, de autoria 

da Mesa Diretora, que aprova a proposta de Orçamento da Câmara Municipal de 

Indianópolis-MG, para o exercício de 2016; e 2º) concluindo pela adequação 

financeira e orçamentária do Projeto de Lei n.º 85, de 2015, com as emendas 

propostas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A Comissão de Finanças 

e Controle apresenta ainda requerimento pelo qual solicita ao Prefeito Municipal as 

informações a seguir, para instruir a análise do Projeto de Lei n.º 84, de 2015, 

relativas a cada um dos créditos tributários extintos pela prescrição: a) data da 

constituição definitiva do crédito, que é o marco inicial para o decurso do prazo 

prescricional; b) data da inscrição em dívida ativa tributária e o respectivo número 
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da inscrição; c) espécie de tributo prescrito e o valor atualizado do crédito; e d) data 

da prescrição do crédito tributário. Em ato contínuo, são apresentados a Indicação n.º 

59, de 2015, de autoria dos vereadores Rafael e Elmar, por meio da qual solicitam ao 

Prefeito Municipal a construção de um posto policial na entrada da cidade, nas 

margens da rodovia Acesso 900AMG1105, dotado de barreira, para fins de 

abordagem de veículos. Sugerem que a Prefeitura procure parceiros públicos e 

privados para viabilizar a construção desse prédio destinado ao uso dos órgãos de 

segurança pública. Colocada em discussão, o vereador Rafael esclarece que foi 

procurado por comerciantes que se dispuseram a colaborar com a construção do 

posto policial. Salienta que com a construção deste posto na entrada da cidade 

diminuirá o tráfico de drogas e os roubos. O vereador Wesley também informa que 

ouviu dois comerciantes e ressalta que devido à crise financeira enfrentada pelo 

Município é importante a ajuda da iniciativa privada. Levada à votação, é aprovada 

por unanimidade; Requerimento n.º 33, de 2015, de autoria do vereador Wesley, por 

meio do qual solicita ao Prefeito Municipal o envio à Câmara Municipal das 

seguintes informações: a) Está concluída a obra do prédio destinado à escola de 

educação infantil, executada no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e 

Aparelhagem da Rede Escolar de Educação Infantil –PROINFÂNCIA? b) Na 

afirmativa, esclarecer por que o prédio ainda não está sendo utilizado; c) Caso a 

resposta à primeira pergunta seja negativa, por que motivo a obra não foi concluída? 

Quais serviços ainda não foram realizados? d) Qual a previsão de início do 

funcionamento da escola de ensino infantil no referido prédio? e) Qual o valor da 
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contrapartida do Município para construção dessa obra? f) O Ministério da Educação 

efetivamente repassou, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação –FNDE, o montante de R$ 941.154,99 (novecentos e quarenta e um mil 

cento e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), para execução do 

convênio, conforme informado no portal da transparência do governo federal? g) 

Qual o custo orçado dos móveis, eletrodomésticos e utensílios necessários para o 

funcionamento da escola no aludido prédio? h) Os bens mencionados no item 

anterior já está sendo adquiridos? Esta aquisição será feita somente com recursos 

próprios ou a Prefeitura Municipal contará com a ajuda de outro órgão 

governamental? Submetido à discussão e votação, recebe aprovação unânime; e o 

Requerimento n.º 34, de 2015, também de autoria do vereador Wesley, por 

intermédio do qual solicita ao Prefeito Municipal informar a data na qual 

representantes do Poder Executivo Municipal demonstrarão e avaliarão o 

cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2015, em audiência 

pública na Comissão de Finanças e Controle, desta Casa. Colocado em discussão e 

votação, é aprovado unanimemente. ORDEM DO DIA. Submetidos à discussão e 

votação únicas o Projeto de Lei n.º 85, de 2015, e as Emendas Substitutiva n.º 1 e 

Supressiva n.º 1 a ele apresentadas, são aprovados por unanimidade, sendo que a 

votação das emendas precedeu à parte da proposição a que se referiam. Colocado o 

Projeto de Resolução n.º 4, de 2015, em discussão e votação únicas é aprovado 

unanimemente. Em ato contínuo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

apresenta o parecer de redação final do Projeto de Lei n.º 85, de 2015, e a Mesa 



 
 
 
 
 
Ata da reunião ordinária do dia 17.8.2015 
 

  

Diretora o do Projeto de Resolução n.º 4, de 2015, que, discutidos e votados, cada 

um por sua vez, são aprovados por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Antônio Roberto agradece e parabeniza os 

responsáveis pelo excelente trabalho realizado na instalação de redutores de 

velocidade nas vias públicas e diz que ainda há necessidade de mais quebra-molas. 

De posse da palavra, o vereador Clodoaldo discorre sobre a Indicação n.º 59, de 2015, 

e destaca a importância da instalação de guarita na entrada da cidade. Relata que no 

último sábado um veículo que atravessou a balsa transportava drogas e ao ser 

abordado pela Polícia a droga foi jogada na represa, mas os policiais conseguiram 

apreender ainda dois pacotes. Com a palavra, o vereador Wesley comunica que irá 

visitar a Prefeitura e convida os vereadores para o acompanharem. Informa que quer 

se inteirar da receita e os gastos. Agradece o Presidente por ter atendido tão 

rapidamente o pedido de realização de reunião entre os vereadores, Prefeito e 

assessores da Prefeitura. Continuando, faz comparativo entre a renda per capita do 

Município de Indianópolis e outros Municípios e cita as potencialidades de 

Indianópolis. Salienta que o vereador não pode cansar de falar e afirma que o 

funcionalismo tem que ser pago em dia. Esclarece que quer estar informado para 

ajudar a Administração. Conclama os nove vereadores para se unirem e resolverem 

o problema da folha de pagamento dos servidores municipais. Relata que irá procurar 

o Chefe do Poder Executivo, pedir dados e se oferecer para resolver o problema do 

pagamento. Alega que não dá para exercer a função de vereador se a folha não estiver 

em dia. Em aparte, o vereador Clodoaldo diz que o vereador Wesley está pedindo a 
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união dos nove vereadores, mas antes falou que aqui tem legislador falso. O vereador 

Wesley explica que falou que estamos sendo falsos em não empenhar para resolver 

o problema da folha. Fazendo uso da palavra, o vereador Elmar afirma que a 

preocupação maior desta Casa sempre foi a folha de pagamento. Relata que o 

transporte escolar para a cidade de Monte Carmelo foi cortado e diz que o gasto é 

insignificante, solicita que este serviço seja reativado. De posse da palavra, o 

vereador Daniel fala que tem reunir, verificar a receita e priorizar a folha de 

pagamento, pois com uma receita de aproximadamente um milhão e trezentos mil 

reais e uma folha de um milhão e cem mil reais fica difícil administrar. Novamente 

com a palavra, o vereador Clodoaldo relata que não participou da reunião com o 

Prefeito e assessores, mas ficou sabendo que o assessor da Prefeitura, senhor 

Alexandre, falou que os vereadores só cobram e não sugerem nada. Diz que sua 

sugestão é a demissão do senhor Alexandre, pois não sabe se este representa a 

Câmara ou a Prefeitura. Em aparte, o vereador Daniel diz que a reunião foi válida, 

pois demonstrou que o Prefeito quer a ajuda desta Casa, entretanto milagre não pode 

ser feito e a economia mensal que está sendo feita demora para refletir. Voltando a 

fazer o uso da palavra, o vereador Wesley salienta que o gestor tem que ter a 

percepção real da receita e dos gastos para não criar vícios e um olhar de trezentos e 

sessenta graus para com o Município. Afirma que os vereadores não podem pedir 

nenhum favor, para assim colaborarem com a Administração. Diz que se a gestão 

está ruim os primeiros a serem cobrados são os vereadores e que o primeiro ato é 

regularizar a folha de pagamento. Em aparte, o vereador Daniel afirma que a situação 
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não está fácil e tece comentário sobre o trabalho de recuperação da estradas vicinais 

que foi realizado na região de Amparo, com a colaboração dos produtores rurais. 

Enfatiza que o gasto da Prefeitura nesta obra foi mínimo. Com a palavra novamente, 

o vereador Antônio Roberto salienta que tem muita coisa que não é trabalho do 

vereador. Ressalta que a função da Câmara é fiscalizar e que opiniões de como 

administrar não serão aceitas. Diz que estão misturando as funções dos Poderes 

Legislativo e Executivo, comunica que não assina nada, que os servidores 

contratados têm a obrigação de dar conta de suas funções e que quem tem que tomar 

providências é o Poder Executivo, com o respaldo desta Casa. Em aparte, o vereador 

Wesley afirma que realmente os poderes são distintos, entretanto não há mais 

tolerância para permitir atraso na folha de pagamento, que o vereador ganha para 

exercer suas funções e que cada centavo dever ser encaminhado para o pagamento 

da folha de servidores municipais. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 

agradece a presença de todos, convoca os colegas para a terceira reunião do segundo 

período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no dia oito do 

mês de setembro, no horário regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os 

trabalhos. Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2015. 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Presidente 

 
 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Secretário 
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