
ATA DA QUARTA 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 dezenove do mês de setembro 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 das atas da terceira 

reunião ordinária, realizada no último dia cinco do mês de setembro; e primeira 

e segunda reuniões extraordinárias, realizadas no dia sete do mês de setembro 

do corrente ano, que, levadas à discussão e votação, cada uma por sua vez, são 

aprovadas sem restrições; e das correspondências recebidas. Em seguida, o 

Presidente distribui, para pareceres, às Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Serviços Públicos, o Projeto de Lei n.º 91, de 2015, de autoria do 

vereador Wesley, que denomina os bens públicos municipais que especifica. O 
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Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Rafael, 

designa o vereador Wanilton para relator do projeto recebido. O vereador 

Daniel, Presidente da Comissão de Serviços Públicos, avoca para si a relatoria 

do Projeto de Lei n.º 91, de 2015. O vereador Clodoaldo informa que irá 

solicitar informações sobre o Projeto de Lei n.º 91, de 2015, como quantas ruas 

ainda faltam para serem denominadas. O Presidente enfatiza que vai dar 

tratamento igual, usando o mesmo peso e medida que deu aos demais projetos 

de denominação de bens públicos. Alega que o Projeto de Lei n.º 91, de 2015, 

irá tramitar regimentalmente, seguindo as leis. Fala que após a análise das 

comissões a matéria será discutida e votada pelo Plenário. GRANDE 

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

Clodoaldo reafirma que dentro das comissões irá fazer questionamentos 

relativos ao Projeto de Lei n.º 91, de 2015. Cita que o projeto ficou parado oito 

meses e que agora faltando treze dias para as eleições municipais é colocado 

em tramitação. Afirma que não é contra os nomes, que as pessoas devem ser 

merecedoras, entretanto a época é inoportuna. Continuando, deseja sucesso e 

boa sorte ao vereador Douglas, que está pleiteando o cargo de Prefeito, assim 

como aos demais candidatos ao cargo de vereador. Pede que Deus ilumine os 

candidatos e suas respectivas famílias para que sejam vitoriosos. De posse da 

palavra, o vereador Wesley tece comentários sobre o Projeto de Lei n.º 91, de 
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2015. Relata que esta Casa aprovou rapidamente projeto reduzindo idade do 

homenageado, para que pudesse denominar o prédio anexo à sede da Câmara. 

Reconhece que falhou ao demorar para apresentar os históricos dos 

homenageados, inclusive a assessoria desta Casa já havia cobrado esta 

providência. Afirma que o projeto não tem cunho político e que cada um tem 

que votar conforme sua consciência. Ressalta que só quer que a matéria tramite 

nos prazos legais e agradece o assessor parlamentar desta Casa, servidor Selmo 

Alves de Souza. Com a palavra, o vereador Elmar indaga se o nome de seu tio, 

Joanico, que foi proprietário das terras onde foram construídas as chácaras 

beira lago, consta do projeto. Em resposta, o vereador Wesley informa que 

emendas podem ser apresentadas à proposição. Relata que pretende apresentar 

projeto em homenagem ao ex-vereador e ex-presidente desta Casa, senhor 

Ariovaldo José Júnior, e que tem mais pessoas para homenagear com nomes 

de ruas. Fazendo uso da palavra, o vereador Rafael deseja sorte a todos os 

candidatos e enfatiza que as diferenças têm que ser deixadas de lado, para que 

depois das eleições possam continuar do mesmo jeito. O Presidente deseja boa 

sorte a todos, pede que Deus ilumine a cada um e agradece os colegas por não 

terem faltado às reuniões desta Casa, realizadas no período de campanha 

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

de todos, convoca os colegas para a quinta reunião do segundo período da 
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sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia três 

do mês de outubro do corrente ano, no horário regimental, determina a 

lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 19 de setembro 

de 2016. 
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