
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO DA 

SESSÃO LEGISLATIVA EXTRORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZESSEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 Às nove horas do dia sete 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. 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. O Presidente esclarece que o objetivo desta reunião é a 

apreciação dos Projetos de Lei n.º 107, de 2016, de autoria do Prefeito 

Municipal, que altera a redação do inciso I, do art. 10, da Lei Municipal n.º 

1.874/2015, e dá outras providências; n.º 108, de 2016, de autoria do Prefeito 

Municipal, que altera redação do caput, do art. 6º, da Lei Municipal n.º 

1.882/2015, e dá outras providências; e nº 109, de 2016, de autoria do Prefeito 

Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial, na forma que especifica, 
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e dá outras providências. Após várias discussões e considerações, o Líder do 

Prefeito nesta Casa, vereador Daniel, solicita a retirada de tramitação do 

Projeto de Lei n.º 107, de 2016. De autoria da Comissão de Finanças e 

Controle, é apresentado parecer concluindo pela legalidade e adequação 

financeira do Projeto de Lei n.º 108, de 2016, na forma do Substitutivo n.º 1. 

Colocado em discussão, o vereador Wesley afirma que é um absurdo autorizar 

suplementação no Orçamento no percentual de trinta e cinco por cento. 

Ressalta que faltou planejamento, mas que irá acompanhar o voto do relator, 

pois é voto vencido. Fala que se o Projeto de Lei n.º 108, de 2016, não for 

aprovado esta Casa será culpada pelo não pagamento da folha de pagamento 

dos servidores municipais. O vereador Sildo, relator do Projeto de Lei n.º 109, 

de 2016, informa que não apresentará o parecer, haja vista que está aguardando 

envio de informações pelo Poder Executivo. ORDEM DO DIA. Submetido o 

Projeto de Lei n.º 108, de 2016, à discussão e votação, em primeiro turno, na 

forma do Substitutivo n.º 1, de 2016, é aprovado por unanimidade. Cumprida 

a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de todos, convoca os 

colegas para a segunda reunião do segundo período da sessão legislativa 

extraordinária do corrente ano, a realizar-se daqui a pouco, cuja pauta é a 

discussão e votação, em segundo turno, do Projeto de Lei n.º 108, de 2016, na 
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forma do Substitutivo n.º 1, determina a lavratura desta ata e encerra os 

trabalhos. Sala das Reuniões, 7 de setembro de 2016. 
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