
REQUERIMENTO N.º 1, DE 2014 
 
 

  Apresentado em: 27.1.2014 
  Aprovado em:  
   Rejeitado em: 
  
 
 
 
 Senhor Presidente, 

 

 O vereador ao final assinado requer, com base nos arts. 33 e 39, inciso XII, da 
Lei Orgânica do Município, com a redação dada pela Emenda à LOM n.º 13, de 2006, 
combinados com os arts. 261 e 262, do Regimento Interno, seja convocado o Secretário 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor JOSÉ MAURO STÁBILE, mediante 
comunicação ao Prefeito Municipal, a comparecer a esta Casa, na reunião ordinária do 
próximo dia 10 de fevereiro, às 20 horas, para prestar esclarecimentos sobre os assuntos que 
se seguem: 

 a) Relação das obras executadas no exercício de 2013, especificando o valor 
de cada uma delas; 

 b) Cronograma e orçamento das obras em execução; 

 c) Previsão de término da construção da escola de ensino infantil do Programa 
Proinfância e do parque de exposição e valor orçado destas duas obras;  

 d) Situação dos serviços de limpeza urbana, coleta e destinação final do lixo; e 

 e) Previsão de execução de obras de conserto da pavimentação de vias públicas 
urbanas.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O comparecimento de Secretários Municipais a esta Casa Legislativa para 
expor sobre os trabalhos realizados no âmbito de cada Secretaria permite ao vereador tomar 
ciência da situação desses órgãos e das ações por eles desenvolvidas.  

  E o conhecimento das atividades desses órgãos, por sua vez, é condição para 
que o vereador realize o controle externo das Secretarias Municipais e avalie a eficiência da 
gestão dessas unidades administrativas.  

 A convocação desse Secretário, formulada mediante o Requerimento n.º 
23/2013, de autoria deste vereador, foi aprovada na sessão legislativa de 2013, mas esta 
decisão da Câmara não foi atendida pelo Prefeito Municipal.  

 Por isso, entendo ser conveniente reiterar a convocação do Secretário de Obras 
e Serviços Urbanos, cuja pasta possui funções muito importantes. 



 Os assuntos a serem esclarecidos foram indicados de forma clara e precisa e 
estão entre as atribuições da Secretaria que dirige, conforme se vê na Lei n.º 1.808, de 19 de 
junho de 2013, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 
Indianópolis.  

  Justifica-se, portanto, o comparecimento desse Secretário para prestar 
esclarecimentos sobre os assuntos anteriormente elencados e, deste modo, assegurar a 
fiscalização apta dos atos da Administração Municipal.  

Sala das Reuniões, 27 de janeiro de 2014. 

 

 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 

 
 
 

 

 



REQUERIMENTO N.º 10, DE 2014 
 

 
 
 

 Apresentado em: 16.6.2014 
Aprovado em: 
Rejeitado em: 

 
 
 
 Senhor Presidente, 

 

 Requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 157, do Regimento Interno, 
conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, que, ouvido o Plenário, seja solicitado ao 
Prefeito Municipal o encaminhamento, a esta Câmara, dos seguintes documentos e informações, 
relativos ao leilão realizado pela Prefeitura Municipal, no último dia 16 de maio, para alienação 
de bens móveis (veículos, tratores e ônibus) inservíveis do patrimônio municipal: 

 a) edital (Edital de Leilão n.º 1/2014) e ata do leilão;  

 b) laudo de avaliação dos bens leiloados; 

 c) termo de designação de servidor que atuou como leiloeiro ou contrato de 
leiloeiro oficial, conforme o caso; 

 d) valor total arrecadado com a alienação dos veículos e máquinas; e 

 e) despesa de capital na qual será aplicada a receita derivada da venda dos bens 
móveis.    

JUSTIFICAÇÃO 

 Por meio de aviso de leilão, publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
(www.diariomunicipal.com.br/amm.mg), do dia 25 de abril deste ano, tomamos conhecimento de 
licitação promovida pela Prefeitura Municipal para venda de veículos, ônibus e tratores.  

 Como se trata de procedimento administrativo sujeito ao controle externo da 
Câmara Municipal, entendemos necessário ter acesso a informações sobre o referido leilão, para 
aferir a regularidade desta licitação pública.   

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2014. 

 
 
 

ELMAR FERNANDES DE RESENDE  
Vereador 

 

RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ 
Vereador 

 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 



REQUERIMENTO N.º 10, DE 2014 
 

 
 
 

 Apresentado em: 16.6.2014 
Aprovado em: 
Rejeitado em: 

 
 
 
 Senhor Presidente, 

 

 Requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 157, do Regimento Interno, 
conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, que, ouvido o Plenário, seja solicitado ao 
Prefeito Municipal o encaminhamento, a esta Câmara, dos seguintes documentos e informações, 
relativos ao leilão realizado pela Prefeitura Municipal, no último dia 16 de maio, para alienação 
de bens móveis (veículos, tratores e ônibus) inservíveis do patrimônio municipal: 

 a) edital (Edital de Leilão n.º 1/2014) e ata do leilão;  

 b) laudo de avaliação dos bens leiloados; 

 c) termo de designação de servidor que atuou como leiloeiro ou contrato de 
leiloeiro oficial, conforme o caso; 

 d) valor total arrecadado com a alienação dos veículos e máquinas; e 

 e) despesa de capital na qual será aplicada a receita derivada da venda dos bens 
móveis.    

JUSTIFICAÇÃO 

 Por meio de aviso de leilão, publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
(www.diariomunicipal.com.br/amm.mg), do dia 25 de abril deste ano, tomamos conhecimento de 
licitação promovida pela Prefeitura Municipal para venda de veículos, ônibus e tratores.  

 Como se trata de procedimento administrativo sujeito ao controle externo da 
Câmara Municipal, entendemos necessário ter acesso a informações sobre o referido leilão, para 
aferir a regularidade desta licitação pública.   

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2014. 

 
 
 

ELMAR FERNANDES DE RESENDE  
Vereador 

 

RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ 
Vereador 

 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 



REQUERIMENTO N.º 11, DE 2014 
 
 

 
 
 

 Apresentado em: 4.8.2014 
Aprovado em: 
Rejeitado em: 

 
 
 
 

 Senhor Presidente, 

 

 Os serviços de saúde são um dos mais importantes prestados pelo Poder 
Público, por beneficiar a população em geral.  

 No caso de Indianópolis, o atendimento médico disponível é feito 
exclusivamente pelo sistema municipal de saúde, porque inexistem unidades particulares que 
prestem esse serviço. Ou seja, a população só conta com o atendimento realizado pela 
Prefeitura Municipal, que integra o sistema único de saúde –SUS.  

 A qualidade desse serviço deve ser assegurada aos usuários, por se tratar de 
serviço essencial. E, como se sabe, essa qualidade exige gestão eficiente e a destinação dos 
recursos financeiros necessários.  

 A Câmara, como órgão de controle, tem a obrigação de acompanhar as ações 
do sistema municipal de saúde, para apontar as possíveis falhas e sugerir medidas voltadas 
para a melhoria do serviço.  

 O § 2º, do art. 247, do Regimento Interno, prevê a realização de eventos, por 
iniciativa da Mesa Diretora, que possibilitem a discussão de temas de competência do Poder 
Legislativo. 

  Por isso, requeiro à Mesa Diretora, com base no art. 157, do Regimento 
Interno, a realização de reunião, se possível ainda no corrente mês de agosto, para avaliar e  
debater os serviços municipais de saúde.  

 Requeiro, ainda, que sejam convidados para participar dessa reunião, além dos 
vereadores, o Secretário Municipal de Saúde, o diretor da Unidade Mista de Saúde, 
coordenadores dos Programas Saúde da Família -PSFs, responsáveis pelos setores de 
vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária, componentes do Conselho Municipal de 
Saúde e representantes da Gerência Regional de Saúde  -GRS de Uberlândia e  de outros 
órgãos que desenvolvem atividades relacionadas ao assunto da reunião.       

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2014. 

 

 
WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 

Vereador 



REQUERIMENTO N.º 2, DE 2014 
 
 

  Apresentado em: 27.1.2014 
  Aprovado em:  
    Rejeitado em: 
  
 
 
 
 Senhor Presidente, 

 

 

 O vereador ao final assinado requer, com base nos arts. 33 e 39, inciso XII, da 
Lei Orgânica do Município, com a redação dada pela Emenda à LOM n.º 13, de 2006, 
combinados com os arts. 261 e 262, do Regimento Interno, seja convocado o Secretário 
Municipal de Trânsito e Transportes, senhor TIAGO REIS DA SILVA, mediante 
comunicação ao Prefeito Municipal, a comparecer a esta Casa, na reunião ordinária do 
próximo dia 10 de fevereiro, às 20 horas, para prestar esclarecimentos sobre os assuntos que 
se seguem: 

 a) Sistema de controle de frota dos veículos da Prefeitura adotado atualmente; 

 b) Consumo mensal médio de combustível (óleo diesel, gasolina e álcool) e 
óleo lubrificante; 

 c) Transporte escolar no ano letivo de 2013: 

 c.1) Custo do serviço, tanto o feito diretamente pela Prefeitura Municipal 
quanto o prestado por empresa contratada;  

 c.2) Número de alunos dos ensinos básico e superior transportados; 

 c3) Quilometragem diária percorrida pelos veículos que executam o serviço, 
tanto da Prefeitura quanto da empresa contratada; 

 d) Transporte escolar no ano letivo de 2014: 

 d.1) Previsão de quilometragem a ser percorrida pelos veículos Prefeitura e do 
número de alunos que serão transportados; 

 d.2) Previsão de quilometragem que será feita pelos veículos da empresa 
contratada e do número de alunos que serão atendidos; 

 d.3) Valor a ser pago, por quilômetro rodado, à empresa contratada para prestar 
serviço de transporte escolar; e 

 e) Medidas a serem adotadas para melhorar o trânsito urbano, sobretudo no 
que pertine à sinalização das vias.    

 



JUSTIFICATIVA 

 O comparecimento de Secretários Municipais a esta Casa Legislativa para 
expor sobre os trabalhos realizados no âmbito de cada Secretaria permite ao vereador tomar 
ciência da situação desses órgãos e das ações por eles desenvolvidas.  

  E o conhecimento das atividades desses órgãos, por sua vez, é condição para 
que o vereador realize o controle externo das Secretarias Municipais e avalie a eficiência da 
gestão dessas unidades administrativas.  

 A convocação desse Secretário, formulada mediante o Requerimento n.º 
23/2013, de autoria deste vereador, foi aprovada na sessão legislativa de 2013, mas esta 
decisão da Câmara não foi atendida pelo Prefeito Municipal.  

 Por isso, entendo ser conveniente reiterar a convocação do Secretário de 
Trânsito e Transportes, cuja pasta possui funções muito importantes. 

 Os assuntos a serem esclarecidos foram indicados de forma clara e precisa e 
estão entre as atribuições da Secretaria que o convocado dirige.  

  Embora a despesa com transporte escolar seja empenhada em dotações da 
Secretaria Municipal de Educação, a gestão desse serviço fica, atualmente, a cargo da 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, razão pela qual o assunto foi incluído entre os 
que serão abordados pelo convocado.   

 Justifica-se, portanto, o comparecimento desse Secretário para prestar 
esclarecimentos sobre os assuntos anteriormente elencados e, deste modo, assegurar a 
fiscalização apta dos atos da Administração Municipal.  

Sala das Reuniões, 27 de janeiro de 2014. 

 

 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 

 
 
 

 

 



REQUERIMENTO N.º 3, DE 2014 
 
 

  Apresentado em: 27.1.2014 
  Aprovado em: 
   Rejeitado em: 
 
 
 
 
 
 
 Senhor Presidente, 

 

 
 Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 157, do Regimento Interno, 
conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, que, ouvido o Plenário, seja 
solicitado ao Prefeito Municipal o encaminhamento, a esta Câmara, de cópia dos seguintes 
documentos: 

 a) Contrato administrativo firmado com a empresa que realiza as obras de 
reforma e ampliação do campo de futebol Sérgio Pacheco; 

 b) Projeto básico dessa obra, que contenha os elementos discriminados no 
inciso IX, do art. 6º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações), entre os 
quais o orçamento detalhado do custo global da obra. 

JUSTIFICAÇÃO  

 Já estão em fase de execução as obras de melhoria do campo de futebol Sérgio 
Pacheco, mas, até o momento, esta Casa não conta com informações mais minudenciadas 
sobre assunto.   

 Os únicos dados disponibilizados sobre essa obra são os constantes de placa 
afixada em frente ao campo de futebol. Consultando a página da Prefeitura na internet, no 
endereço http://www.pmindianopolis.com.br, não foram encontrados esclarecimentos a 
respeito dessa ação do governo municipal.   

 Todavia, o acesso ao termo de contrato, firmado com a empresa responsável 
pela obra, permitirá o conhecimento do custo da empreitada, cronograma e forma de 
pagamento.  

 É importante que o vereador tenha, ainda, a oportunidade de analisar o projeto 
básico, por se tratar do documento técnico que evidencia o conjunto de elementos suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra.  

  De posse desse projeto, se saberá o tipo de reforma e ampliação que serão 
executadas na mencionada praça de esportes, sua utilidade adequação, podendo, assim, 



acompanhar melhor a execução das obras e prestar as informações à população sobre o 
contrato, quando questionado sobre o assunto.  

 Esses documentos já foram solicitados por esta Casa, em cumprimento ao 
Requerimento n.º 30, de minha autoria, aprovado na reunião do dia 9 de dezembro do último 
ano. Porém, o chefe do Executivo não atendeu ao pedido da Câmara e nem se preocupou em 
justificar sua omissão.  

 Deste modo, é preciso requer ao Prefeito Municipal, mais uma vez, cópia dos 
documentos constantes do presente requerimento, que espero seja aprovado pelos colegas 
vereadores.    

Sala das Reuniões, 27 de janeiro de 2014. 

 
 
 
 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 

 

 



INDICAÇÃO N.º 35, DE 2014 

   Apresentada em: 15/9/2014 
  Aprovada em:  
  Rejeitada em: 
 

 

 Senhor Presidente, 

 
 
 Apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 153, caput e § 3º, do 
Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao Prefeito Municipal, 
solicitando o envio a esta Casa Legislativa de projeto de lei dispondo sobre o pagamento 
do 13º salário ao servidor municipal no mês de seu aniversário. 

JUSTIFIÇAÇÃO 

 Atualmente o 13º salário é pago ao servidor municipal no mês de 
dezembro. 

 A proposta é que cada servidor receba o 13º salário no mês de seu 
aniversário. Com a adoção dessa medida o erário público desafogará suas finanças, 
especialmente no mês de dezembro, pois durante todo o ano dividirá o pagamento do 
referido salário. 

 Por fim, cabe ressaltar que o vereador não tem iniciativa para leis que 
versem sobre o referido assunto. 

Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2014. 

 
 
 

WANILTON JOSÉ BORGES 
Vereador 

 



REQUERIMENTO N.º 4, DE 2013 
 

 Apresentado em: 27.1.2014 
  Aprovado em: 

   Rejeitado em: 
   
  

 Senhor Presidente, 
 
  
 Nessa Legislatura, a Câmara ainda não teve acesso aos balancetes mensais de 
receita e despesa do Município.   

  Por essa razão, não se sabe com exatidão qual a receita realizada e como os 
recursos foram aplicados. Nas ocasiões em que este requerente foi questionado por moradores, 
não teve como prestar esclarecimentos sobre as finanças da Prefeitura. 

 O desconhecimento dessas informações prejudica seriamente o trabalho de 
fiscalização do vereador. 

 Atualmente, o Prefeito não precisa encaminhar a Câmara os balancetes mensais, 
desde que disponibilize no sítio oficial da Prefeitura na internet dados detalhados sobre a 
execução orçamentária.  

  Em acesso feito neste dia, constatei que essas informações não estão divulgadas na 
página da Prefeitura (http://www.pmindianopolis.com.b).   

 Há que anotar que essa omissão da Prefeitura está em desacordo com o que prevê 
a legislação, que assegura a transparência na gestão dos recursos públicos. 

  A Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), no art. 48, parágrafo único, inciso II, obriga o Poder Público Municipal a divulgar, na 
internet, em tempo real, informações  pormenorizadas sobre as receitas e despesas. 

 O art. 48-A, também da Lei de Responsabilidade Fiscal, especifica as informações 
sobre a receita e despesa que devem ser disponibilizadas ao público. 

 Se não bastasse, o art. 8º, da Lei n.º 10.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de 
Acesso à Informação), determina aos órgãos públicos a publicação, em sítios oficiais da internet, 
de informações sobre a receita e despesa, entre outras.  

 Diante do exposto, Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 157, do 
Regimento Interno, conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, que, ouvido o 
Plenário, seja solicitado ao Prefeito Municipal o envio à Câmara Municipal dos balancetes 
mensais de receita e despesa do Município, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2013. 

Sala das Reuniões, 27 de janeiro de 2014. 

 

 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 



REQUERIMENTO N.º 5, DE 2014 

 Apresentado em: 17.2.2014 
  Aprovado em: 

   Rejeitado em: 
   
  

 Senhor Presidente, 
 
  
   A partir da década de 1980, foram criados os conselhos gestores de políticas 
públicas, como canais efetivos de participação democrática da população na formulação e 
implementação de políticas públicas, nas três instâncias de governo (federal, estadual e 
municipal). 

  Os conselhos são espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado e 
sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar a 
execução das políticas públicas setoriais.  

 No Município, foram instituídos, por lei, muitos desses conselhos, mas pouco se 
sabe sobre a atuação desses órgãos de controle social.  

 Tendo em vista a importância desses conselhos, é preciso que a Câmara 
acompanhe com mais atenção o funcionamento e atuação desses órgãos colegiados, o que requer, 
de início, o conhecimento dos seus componentes.  

 Diante do exposto, requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 157, do 
Regimento Interno, conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, que, ouvido o 
Plenário, seja solicitado ao Prefeito Município o envio da relação dos componentes, 
discriminando os representantes de órgãos governamentais, entidades não-governamentais e de 
usuários, e o período de vigência do mandato, dos órgãos colegiados de controle social de 
políticas públicas elencados a seguir: 

 - Conselho Municipal de Saúde; 

 -  Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 
(CACs); 

 - Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE); 

  - Conselho Municipal de Assistência Social; 

 - Conselho ou Comitê Municipal de Controle Social do Bolsa Família; 

 - Conselho Municipal de Habitação; 

 - Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (Lei n.º 
1.567, de 2.8.2007); 

 - Conselho Municipal de Política Cultural (Lei n.º 1.795, de 6.12.12). 

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2014. 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 



REQUERIMENTO N.º 7, DE 2014 
 

          Apresentado em: 5.5.2014 
           Aprovado em: 

            Rejeitado em: 
   
  
 

 Senhor Presidente, 
 
  

 Na atual Legislatura, a Câmara ainda não teve acesso aos balancetes mensais 
de receita e despesa da Prefeitura Municipal.   
  Por este motivo, os vereadores não se sabem com exatidão qual a receita 
realizada e como os recursos foram aplicados. 
 O desconhecimento dessas informações prejudica seriamente o trabalho de 
fiscalização do vereador. 
 Atualmente, o Prefeito não precisaria encaminhar a Câmara os balancetes 
mensais, desde que disponibilizasse no sítio oficial da Prefeitura na internet, portal da 
transparência, dados detalhados sobre a execução orçamentária.  

  Em acesso feito neste dia, constatamos que essas informações não se acham 
satisfatoriamente divulgadas na página da Prefeitura (http://www.pmindianopolis.com.b),    

 Há que anotar que essa omissão da Prefeitura está em desacordo com o que 
prevê a legislação, que assegura a transparência na gestão dos recursos públicos. 

  Diante do exposto, requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 157, do 
Regimento Interno, conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, que, ouvido o 
Plenário, seja solicitado ao Prefeito Municipal o envio à Câmara Municipal dos balancetes 
mensais de receita e despesa da Prefeitura Municipal, referentes ao período de janeiro a 
dezembro de 2013 e janeiro a abril de 2014.  

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2014. 

 
 

 
WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 

Vereador 
 

 
 



REQUERIMENTO N.º 7, DE 2014 
 

          Apresentado em: 5.5.2014 
           Aprovado em: 

            Rejeitado em: 
   
  
 

 Senhor Presidente, 
 
  

 Na atual Legislatura, a Câmara ainda não teve acesso aos balancetes mensais 
de receita e despesa da Prefeitura Municipal.   

  Por este motivo, os vereadores não se sabem com exatidão qual a receita 
realizada e como os recursos foram aplicados. 

 O desconhecimento dessas informações prejudica seriamente o trabalho de 
fiscalização do vereador. 

 Atualmente, o Prefeito não precisaria encaminhar a Câmara os balancetes 
mensais, desde que disponibilizasse no sítio oficial da Prefeitura na internet, portal da 
transparência, dados detalhados sobre a execução orçamentária.  

  Em acesso feito neste dia, constatamos que essas informações não se acham 
satisfatoriamente divulgadas na página da Prefeitura (http://www.pmindianopolis.com.b),    

 Há que anotar que essa omissão da Prefeitura está em desacordo com o que 
prevê a legislação, que assegura a transparência na gestão dos recursos públicos. 

  Diante do exposto, requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 157, do 
Regimento Interno, conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, que, ouvido o 
Plenário, seja solicitado ao Prefeito Municipal o envio à Câmara Municipal dos balancetes 
mensais de receita e despesa da Prefeitura Municipal, referentes ao período de janeiro a 
dezembro de 2013 e janeiro a abril de 2014.  

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2014. 

 

 

 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 

 
 
 



REQUERIMENTO N.º 8, DE 2014 
 

                                                                                              Apresentado em: 5.5.2014 
                                                                                      Aprovado em: 
                                                                                             Rejeitado em: 
 
 
 Senhor Presidente, 
 
 
 A Constituição Federal estabelece, no § 2º do art. 31, que o Prefeito deve prestar 
anualmente contas do exercício anterior.  
 Combinado com este comando constitucional, a Lei Orgânica do Município, no § 
1º do art. 66, determina que o Prefeito remeta a prestação de contas ao Tribunal de Contas do 
Estado e à Câmara Municipal, até o dia 31 de março.  

 Já a Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estado de Minas Gerais (Lei 
Complementar n.º 102, de 17 de janeiro de 2008), determina, no § 1º do art. 42, que as contas 
serão apresentadas pelo Prefeito ao Tribunal no prazo de noventa dias após o encerramento do 
exercício. 

 Além do Tribunal de Contas, deve o Prefeito encaminhar as contas do exercício 
de 2013 a esta Casa, a quem caberá o julgamento das referidas contas, após a emissão do 
parecer prévio pelo órgão estadual de contas. É conveniente que a prestação de contas seja 
remetida à Câmara, a fim que o seu exame já comece a ser feito. Cabe reiterar que a Lei 
Orgânica do Município prevê o envio dessa peça contábil no mesmo prazo estipulado para sua 
remessa ao Tribunal de Contas, qual seja: até 31 de março.  

 Isto posto, os vereadores ao final assinados, nos termos do art. 72, caput e IV, do 
Regimento Interno, conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, e § 2º, do art. 50, 
da Constituição Federal, requerem à Mesa Diretora seja solicitado ao Prefeito Municipal o 
envio a esta Casa da prestação de contas do exercício de 2013, contendo os Balanços 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as variações patrimoniais, conforme previsto nos 
arts. 101 ao 106, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964; e as informações previstas no art. 
58, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000). 

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2014. 

 
 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 

 

ELMAR FERNANDES DE RESENDE 
Vereador 

 

RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ 
Vereador 



REQUERIMENTO N.º 8, DE 2014 
 

                                                                                              Apresentado em: 5.5.2014 
                                                                                      Aprovado em: 
                                                                                             Rejeitado em: 
 
 

 Senhor Presidente, 
 
 
 A Constituição Federal estabelece, no § 2º do art. 31, que o Prefeito deve prestar 
anualmente contas do exercício anterior.  

 Combinado com este comando constitucional, a Lei Orgânica do Município, no § 
1º do art. 66, determina que o Prefeito remeta a prestação de contas ao Tribunal de Contas do 
Estado e à Câmara Municipal, até o dia 31 de março.  

 Já a Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estado de Minas Gerais (Lei 
Complementar n.º 102, de 17 de janeiro de 2008), determina, no § 1º do art. 42, que as contas 
serão apresentadas pelo Prefeito ao Tribunal no prazo de noventa dias após o encerramento do 
exercício. 

 Além do Tribunal de Contas, deve o Prefeito encaminhar as contas do exercício 
de 2013 a esta Casa, a quem caberá o julgamento das referidas contas, após a emissão do 
parecer prévio pelo órgão estadual de contas. É conveniente que a prestação de contas seja 
remetida à Câmara, a fim que o seu exame já comece a ser feito. Cabe reiterar que a Lei 
Orgânica do Município prevê o envio dessa peça contábil no mesmo prazo estipulado para sua 
remessa ao Tribunal de Contas, qual seja: até 31 de março.  

 Isto posto, os vereadores ao final assinados, nos termos do art. 72, caput e IV, do 
Regimento Interno, conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, e § 2º, do art. 50, 
da Constituição Federal, requerem à Mesa Diretora seja solicitado ao Prefeito Municipal o 
envio a esta Casa da prestação de contas do exercício de 2013, contendo os Balanços 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as variações patrimoniais, conforme previsto nos 
arts. 101 ao 106, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964; e as informações previstas no art. 
58, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000). 

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2014. 

 
 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 

 

ELMAR FERNANDES DE RESENDE 
Vereador 

 

RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ 
Vereador 



REQUERIMENTO N.º 9, DE 2014 

          Apresentado em: 26.5.2014 
           Aprovado em: 

            Rejeitado em: 
   
  

 Senhor Presidente, 
 
  
    O vereador ao final assinado requer a Vossa Excelência, com base no art. 157, do 
Regimento Interno, conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, que, ouvido o 
Plenário, seja solicitado ao Prefeito Município as seguintes informações sobre o Programa Saúde 
da Família –PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde –PACS: 

 a) Custo mensal total da manutenção desses programas;  

 b) Para realização dessa despesa, quanto é usado de recursos do Município e 
quanto é repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, mediante a 
transferência fundo a fundo?   

 c) Quais os profissionais compõem as equipes do PSF e qual a remuneração de 
cada um deles? 

 d) Qual a faixa populacional coberta por cada equipe do PSF e do PACS? 

  

JUSTIFICAÇÃO 
 

 O Programa Saúde da Família –PSF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
–PACS estão entre as principais ações de atenção básica à saúde desenvolvidas pelo Município. 

 Mesmo recebendo repasses do Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de 
Saúde, a manutenção desses programas tem grande impacto nas contas municipais, porque parte 
dessa despesa é coberta com recursos próprios.      

 Por essa razão, é preciso avaliar o custo benefício dos programas, averiguando se o 
alcance dessas ações justifica as despesas realizadas. 

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2014. 

 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 

 



REQUERIMENTO N.º 9, DE 2014 

          Apresentado em: 26.5.2014 
           Aprovado em: 

            Rejeitado em: 
   
  

 Senhor Presidente, 
 
  
    O vereador ao final assinado requer a Vossa Excelência, com base no art. 157, do 
Regimento Interno, conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, que, ouvido o 
Plenário, seja solicitado ao Prefeito Município as seguintes informações sobre o Programa Saúde 
da Família –PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde –PACS: 

 a) Custo mensal total da manutenção desses programas;  

 b) Para realização dessa despesa, quanto é usado de recursos do Município e 
quanto é repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, mediante a 
transferência fundo a fundo?   

 c) Quais os profissionais compõem as equipes do PSF e qual a remuneração de 
cada um deles? 

 d) Qual a faixa populacional coberta por cada equipe do PSF e do PACS? 

  

JUSTIFICAÇÃO 
 

 O Programa Saúde da Família –PSF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
–PACS estão entre as principais ações de atenção básica à saúde desenvolvidas pelo Município. 

 Mesmo recebendo repasses do Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de 
Saúde, a manutenção desses programas tem grande impacto nas contas municipais, porque parte 
dessa despesa é coberta com recursos próprios.      

 Por essa razão, é preciso avaliar o custo benefício dos programas, averiguando se o 
alcance dessas ações justifica as despesas realizadas. 

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2014. 

 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 

 



REQUERIMENTO 
 

 

 

 Foi apresentado, de autoria do Prefeito Municipal, o Projeto de Lei n.º 43, de 
2014, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.827, de 12 de dezembro de 2013, que 
estima a receita e fixa a despesa do Município de Indianópolis para o exercício de 2014, na 
forma que especifica, e dá outras providências. 

 Na justificativa, o autor solicita que a referida proposição tramite sob o regime 
de urgência especial, conforme previsto no Regimento Interno, art. 169. 

 Em face disso, pedimos autorização do Plenário para que a Mesa Diretora 
conduza o Projeto de Lei nº 43, de 2014, sob o regime de urgência especial. 

 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2014. 

 
 
 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Presidente 

 
 
 

SILDO ANTÔNIO PEDRÓIS 
Vice-Presidente 

 
 
 

WANILTON JOSÉ BORGES 
Secretário 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
REQUERIMENTO 

 

 

 

 Foi apresentado, de autoria do Prefeito Municipal, o Projeto de Lei n.º 38, de 
2014, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial na forma que 
especifica e dá outras providências. 

 Na justificativa, o autor solicita que a referida proposição tramite sob o regime 
de urgência especial, conforme previsto no Regimento Interno, art. 169. 

 Em face disso, pedimos autorização do Plenário para que a Mesa Diretora 
conduza o Projeto de Lei nº 38, de 2014, sob o regime de urgência especial. 

 

Sala das Reuniões, 27 de janeiro de 2014. 

 
 
 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Presidente 

 
 
 

SILDO ANTÔNIO PEDRÓIS 
Vice-Presidente 

 
 
 

WANILTON JOSÉ BORGES 
Secretário 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
REQUERIMENTO 

 

 

 

 Foram apresentados, de autoria do Prefeito Municipal, os Projetos de Lei n.º 
30, de 2013, que altera a redação do caput do art. 4º, da Lei Municipal nº 1.797/2012 e dá 
outras providências; nº 31, de 2013, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza 
suplementar na forma que especifica e dá outras providências; e nº 32, de 2013, que autoriza 
o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de sua propriedade ao Fundo de 
Arrendamento Residencial –FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. 

 Na justificativa, o autor solicita que as referidas proposições tramitem sob o 
regime de urgência especial, conforme previsto no Regimento Interno, art. 169. 

 Em face disso, pedimos autorização do Plenário para que a Mesa Diretora 
conduza os projetos de lei mencionados acima, sob o regime de urgência especial. 

 

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2013. 

 
 
 

DANIEL ALVES MIRANDA 
Presidente 

 
 
 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Vice-Presidente 

 
 
 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Secretário 

 

 

 

 

 

 



REQUERIMENTO 
 

 

 

 Foi apresentado, de autoria do Prefeito Municipal, o Projeto de Lei n.º 37, de 
2014, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial na forma que 
especifica e dá outras providências. 

 Na justificativa, o autor solicita que a referida proposição tramite sob o regime 
de urgência especial, conforme previsto no Regimento Interno, art. 169. 

 Em face disso, pedimos autorização do Plenário para que a Mesa Diretora 
conduza o Projeto de Lei nº 37, de 2014, sob o regime de urgência especial. 

 

Sala das Reuniões, 27 de janeiro de 2014. 

 
 
 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Presidente 

 
 
 

SILDO ANTÔNIO PEDRÓIS 
Vice-Presidente 

 
 
 

WANILTON JOSÉ BORGES 
Secretário 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



REQUERIMENTO 
 

 

 

 Foram apresentados, de autoria do Prefeito Municipal, os Projetos de Lei n.º 
30, de 2013, que altera a redação do caput do art. 4º, da Lei Municipal nº 1.797/2012 e dá 
outras providências; nº 31, de 2013, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza 
suplementar na forma que especifica e dá outras providências; e nº 32, de 2013, que autoriza 
o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de sua propriedade ao Fundo de 
Arrendamento Residencial –FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. 

 Na justificativa, o autor solicita que as referidas proposições tramitem sob o 
regime de urgência especial, conforme previsto no Regimento Interno, art. 169. 

 Em face disso, pedimos autorização do Plenário para que a Mesa Diretora 
conduza os projetos de lei mencionados acima, sob o regime de urgência especial. 

 

Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2013. 

 
 
 

DANIEL ALVES MIRANDA 
Presidente 

 
 
 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Vice-Presidente 

 
 
 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Secretário 

 

 

 

 

 

 


