
 

 

ATA DA QUINTA REUNIÃO DO PRIMEIRO 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 dezesseis do mês de março 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 n.º 35, de 2015, de 

autoria do Prefeito Municipal, pelo qual solicita autorização do Poder 

Legislativo para gozo de férias pelo período de sessenta dia, iniciando-se em 

primeiro de abril de 2015 com término em trinta de maio de 2015. Neste 

momento, o Presidente convida para tomar assento à Mesa Diretora o 
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Prefeito Municipal, senhor Sérgio Pazini. De autoria da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, são apresentados e discutidos, cada um por 

sua vez, pareceres concluindo pela constitucionalidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 74, de 2015, de autoria do Prefeito 

Municipal, que altera dispositivos da Lei Municipal n.º 1.362, de 12 de 

fevereiro de 2003, e dá outras providências; e do Projeto de Lei n.º 75, de 

2015, de autoria do Prefeito Municipal, que institui Zona de Urbanização 

Específica –ZUE 02 no Município de Indianópolis, e dá outras providências. 

A Comissão de Finanças e Controle apresenta parecer concluindo pela 

adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei n.º 74, de 2015, que 

é colocado em discussão. De autoria da Comissão de Serviços Públicos, são 

apresentados e discutidos, separadamente, pareceres pela aprovação do 

Projeto de Lei n.º 52, de 2014, de autoria do vereador Wesley, que disciplina 

o funcionamento em regime de plantão das farmácias e drogarias, no 

Município de Indianópolis, Estado de Minas Gerais; do Projeto de Lei n.º 

74, de 2015; e do Projeto de Lei nº 75, de 2015. Neste momento, o Presidente 

convida o senhor Idevan Vaz de Resende, Vice-Prefeito Municipal, para 

tomar assento à Mesa Diretora. Continuando os trabalhos, são apresentadas 

as seguintes proposições: Indicação n.º 45, de 2015, de autoria do vereador 
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Rafael, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal a realização, em 

caráter emergencial, de obras de reforma da pavimentação da Rua Antônio 

Joaquim Naves, para assegurar condições mínimas de trafegabilidade nesta 

via. Colocada em discussão, o vereador Rafael esclarece que há muitos 

buracos nessa rua e que os moradores estão cobrando a reforma da via. O 

vereador Elmar relata que está sendo cobrada também a instalação de 

redutores de velocidade na via que dá acesso à Fazenda do senhor Décio. 

Levada à votação, é aprovada por unanimidade; e a Moção n.º 30, de 2015, 

de autoria do vereador Wanilton, por meio da qual consigna votos de 

aplausos ao farmacêutico Eduardo Pereira Silva pelas novas instalações da 

Farmácia Compre Certo. Submetida à discussão e votação, recebe aprovação 

unânime. Em sequência, são apresentados os seguintes projetos: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 6, de 2015, de autoria da Mesa Diretora, que autoriza 

o Prefeito Municipal a se afastar do exercício de suas funções para gozo de 

férias; Projeto de Lei n.º 76, 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$ 

17.253,40 (Dezessete mil, duzentos e cinquenta e três mil reais e quarenta 

centavos) ao Orçamento vigente para operacionalização do Município de 
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Indianópolis no Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento 

Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba –CIDES, e dá outras 

providências; e Projeto de Lei n.º 77, de 2015, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre a concessão de desconto no pagamento à vista 

do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU do 

Município de Indianópolis-MG, e dá outras providências. Em ato contínuo, 

a Mesa Diretora apresenta requerimentos de anuência ao Plenário para que 

os Projetos de Lei n.º 76, de 2015, e n.º 77, de 2015, tramitem sob o regime 

de urgência especial, conforme pedidos apresentados pelo autor das matérias 

nas mensagens de encaminhamento. Levados os requerimentos à discussão 

e votação únicas, cada um por sua vez, são aprovados unanimemente. Em 

seguida, o Presidente distribui, para pareceres, o Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 6, de 2015, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

de Serviços Públicos; e os Projetos de Lei n.º 76, de 2015, e n.º 77, de 2015, 

às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças e Controle e de 

Serviços Públicos, para se manifestarem em conjunto sobre as matérias ora 

distribuídas. Ao vereador Wesley, Presidente da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, coube a direção da reunião conjunta das Comissões, por 

ser o Presidente de Comissão mais idoso, e no exercício desta atribuição 
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designa o vereador Sildo relator do Projeto de Decreto Legislativo n.º 6, de 

2015;  e o vereador Clodoaldo relator do Projeto de Lei n.º 76, de 2015. O 

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Wesley, 

designa o vereador Clodoaldo relator do Projeto de Lei n.º 77, de 2015. O 

vereador Wanilton, Presidente da Comissão de Finanças e Controle, avoca 

para si a relatoria do Projeto de Lei n.º 77, de 2015, e o vereador Rafael, 

Presidente da Comissão de Serviços Públicos, nomeia o vereador Antônio 

Roberto relator do Projeto de Lei n.º 77, de 2015. O vereador Clodoaldo tece 

comentários sobre a aplicação do Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana –IPTU progressivo. De autoria das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Serviços Públicos é apresentado e 

discutido parecer conjunto oral pela constitucionalidade, legalidade, boa 

técnica legislativa e aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n.º 6, de 

2015. As Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças e 

Controle e de Serviços Públicos apresentam parecer conjunto concluindo 

pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa, adequação 

orçamentária e financeira e aprovação do Projeto de Lei n.º 76, de 2015, com 

as recomendações constantes da fundamentação do parecer e Emenda 

Supressiva n.º 1. O parecer é submetido à discussão. ORDEM DO DIA.  
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Colocado o Projeto de Decreto Legislativo n.º 6, de 2015, em discussão e 

votação únicas, é aprovado por unanimidade. Levados os Projetos de Lei n.º 

52, de 2014, e n.º 74, de 2015, à discussão e votação únicas, separadamente, 

são aprovados unanimemente. Submetido o Projeto de Lei n.º 75, de 2015, 

à discussão única, o vereador Daniel esclarece que votou contra o 

requerimento de urgência para se inteirar melhor do assunto. Relata que foi 

marcada reunião para discutir a matéria e o responsável pelo loteamento 

sanou as dúvidas. Salienta que com a regularização do loteamento a 

Prefeitura poderá cobrar os impostos. O vereador Wesley cita que na 

fundamentação do parecer foram feitas várias recomendações ao Executivo 

Municipal. Colocado o Projeto de Lei n.º 75, de 2015, em votação, é 

aprovado por unanimidade. Levados o Projeto de Lei n.º 76, de 2015 e a 

Emenda Supressiva nº 1 a ele apresentada à discussão e votação únicas, 

recebem aprovação unânime, sendo que a votação da emenda precedeu à 

parte do projeto que visa modificar. Imediatamente, a Mesa Diretora 

apresenta o parecer de redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.º 6, 

de 2015, e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresenta os 

pareceres de redação final dos Projetos de Lei n.º 52, de 2014; n.º 74, de 

2015; n.º 75, de 2015; e n.º 76, de 2015, que, submetidos à discussão e 
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votação únicas, cada um por sua vez, são aprovados unanimemente. 

GRANDE EXPEDIENTE. Neste momento, o Presidente convida para 

fazer uso da tribuna o senhor Adriano de Araújo e Silva, representante do 

escritório local da EMATER, para apresentação do relatório anual das 

atividades 2014. Fazendo uso da palavra, o senhor Adriano cumprimenta a 

todos e apresenta, utilizando-se do Datashow, as atividades realizadas pela 

empresa no Município, no ano de 2014. Após a apresentação, o senhor 

Adriano faz a entrega de cópias do relatório ao Presidente desta Casa e ao 

Prefeito Municipal. Fazendo uso da palavra, o vereador Daniel cumprimenta 

o senhor Adriano e a senhora Patrícia pelos serviços que prestam aos 

produtores rurais. Continuando, tece comentários sobre o reajuste concedido 

aos professores, alega que o aumento representará uma quantia significativa 

no ano e fala que fica preocupado, pois o país está enfrentando uma crise. 

De posse da palavra, o vereador Clodoaldo agradece o senhor Adriano e sua 

equipe pelo trabalho que realizam no Município e coloca esta Casa à 

disposição da EMATER. Comenta sobre o Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 6, de 2015, e afirma que entende o pedido de férias do Prefeito. 

Parabeniza o Vice-Prefeito por assumir o cargo de Prefeito e deseja que este 

realize um bom trabalho em conjunto com todos para atender bem à 
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população. Ressalta que o pedido de férias foi aprovado por unanimidade, o 

que demonstra a confiança dos vereadores no Vice-Prefeito. Afirma que esta 

Casa está aberta para que possam caminhar juntos e deseja bom descanso ao 

Prefeito. Fala novamente sobre o IPTU progressivo e enfatiza que se este for 

aplicado o aspecto da cidade melhorará. Com a palavra, o vereador Antônio 

Roberto agradece o Prefeito e o Chefe de Gabinete, senhor José Ricardo, por 

ter realizado a limpeza de terrenos baldios, contribuindo assim para evitar a 

propagação da dengue. Reafirma que este assunto sempre foi uma 

preocupação constante desta Casa. Deseja ao Prefeito bom descanso e que 

este volte animado para trabalhar. Diz que é conhecedor da competência do 

Vice-Prefeito que assumirá uma grande responsabilidade. Retornando ao 

uso da palavra, o vereador Clodoaldo fala que quando pensou na reforma do 

anexo não pensou na denominação e sugere que esta seja feita em consenso 

com todos os vereadores. Fazendo uso da palavra, o vereador Rafael 

parabeniza a EMATER pelo trabalho realizado no Município e diz que a 

população está cobrando informações sobre a empresa responsável pela 

iluminação pública. De posse da palavra, o vereador Elmar agradece o 

trabalho realizado pelo senhor Adriano, deseja boa sorte ao Vice-Prefeito e 

agradece o Prefeito pelo atendimento. Com a palavra, o vereador Sildo 
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solicita ao Prefeito a reforma das vias públicas próximas ao Sindicato Rural 

que estão com muitos buracos e deseja boa sorte e sucesso ao Vice-Prefeito. 

Novamente com a palavra, o vereador Antônio Roberto parabeniza e 

agradece o senhor Adriano. Fazendo uso novamente da palavra, o vereador 

Rafael deseja boa sorte ao Vice-Prefeito e bom descanso ao Prefeito. De 

posse da palavra, o Prefeito Municipal cumprimenta a todos e esclarece que 

está pedindo férias para tratar de interesses particulares e de sua saúde. 

Afirma que repassa sua função ao Vice-Prefeito com tranquilidade, haja 

vista que desde o primeiro dia do mandato estão trabalhando em conjunto. 

Salienta que está sempre aprendendo, seja com os acertos ou com os erros, 

tentando fazer o melhor possível. Fala que o balanço é positivo e que não 

tem receio de apresentar as prestações de contas. Diz que o Vice-Prefeito vai 

assumir com o mesmo pensamento, que é o de fazer o melhor por 

Indianópolis. Alega que não haverá mudanças radicais, que tudo continuará 

caminhando da mesma forma. Agradece os vereadores e o senhor Selmo, 

Assessor Jurídico desta Casa, pelo apoio. Diz que procurou atender às 

indicações na medida do possível. Ressalta a importância do elo entre os 

Poderes Executivo e Legislativo. Informa que a empresa responsável pela 

iluminação pública é a Remo, da cidade de Belo Horizonte, sendo aqui 
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representada pela Celminas, de propriedade do senhor Barroso, e que já tem 

um telefone 0800 à disposição da população. Agradece novamente o apoio, 

parceria e compreensão que sempre obteve desta Casa. O Presidente 

parabeniza o senhor Adriano e a senhora Patrícia da EMATER e coloca esta 

Câmara à disposição de todos. Deseja ao Prefeito bom descanso e que este 

coloque a saúde em dia para voltar e terminar o mandato com sucesso, 

construindo uma Indianópolis para todos. Cumprida a finalidade da reunião, 

o Presidente agradece a presença de todos, convoca os colegas para a sexta 

reunião do primeiro período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, 

a realizar-se no dia seis do mês de abril, no horário regimental, determina a 

lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 16 de março de 

2015. 
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