
ATA DA REUNIÃO SOLENE DE POSSE DO VICE-PREFEITO AO 

CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, ESTADO 

DE MINAS GERAIS. 

Às oito horas do dia primeiro do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 

comparecem à Sala de Reuniões os vereadores Douglas Alexandre Bento Pereira, 

Presidente, Antônio Roberto dos Reis da Silva, Vice-Presidente, Clodoaldo José 

Borges, Secretário, Elmar Fernandes de Resende, Rafael de Almeida Jacó, Sildo 

Antônio Pedróis e Wesley José da Rocha Naves. Os vereadores Daniel Alves 

Miranda e Wanilton José Borges deixam de comparecer. O Presidente da Câmara 

explica que o objetivo da reunião é dar posse ao Vice-Prefeito Municipal, senhor 

Idevan Vaz de Resende, no cargo de Prefeito, em substituição ao titular, senhor 

Sérgio Pazini, haja vista o pedido de férias para o período de 1º de abril de 2015 

a 30 de maio de 2015, apresentado pelo Prefeito Municipal, por meio do Ofício 

nº 35/2015-GP/PMI, e autorizado por esta Casa na forma do Decreto Legislativo 

n.º 110, de 16 de março de 2015.  Convida o Prefeito Municipal, senhor Sérgio 

Pazini, e o Vice-Prefeito, senhor Idevan Vaz de Resende, para comporem a Mesa 

que dirigirá os trabalhos. É registrada a presença de autoridades locais. O 

Presidente, em nome de Deus e do Povo de Indianópolis, declara abertos os 

trabalhos, oportunidade em que convida os presentes a ficarem de pé para ouvir o 

Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, o Presidente convida o Vice-Prefeito para 

prestar o seguinte compromisso, previsto no artigo setenta da Lei Orgânica do 
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Município: “Prometo manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do Município, 

as Constituições da República e do Estado, observar as leis, promover o bem do 

povo indianopolense e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da 

legitimidade e da legalidade”. Em seguida, o Presidente solicita ao Secretário que 

faça a leitura do Termo de Posse. Feito isto, o Vice-Prefeito, juntamente com os 

membros da Mesa Diretora assinam o Termo de Posse e o Presidente declara o 

Vice-Prefeito empossado no cargo de Prefeito Municipal. Fazendo uso da palavra, 

o senhor Sérgio Pazini cumprimenta a todos e cita que o povo presente no Plenário 

veio desejar boa sorte ao senhor Idevan. Ressalta que este é um momento histórico 

na região e que está repassando o cargo com toda tranquilidade, pois tem muito 

orgulho do Vice-Prefeito e que desde o início do mandato sempre trabalharam 

juntos. Tece comentários sobre o pedido de férias e esclarece que está se afastando 

por motivos de saúde e profissional. Salienta que a Administração continuará da 

mesma maneira e que sempre governou tentando ouvir a todos. Ressalta que 

planos foram traçados e que serão cumpridos. Reafirma que é com muito orgulho 

e satisfação que repassa o cargo ao Vice-Prefeito. Deseja sucesso e pede que Deus 

ilumine o senhor Idevan. De posse da palavra, o vereador Antônio Roberto 

cumprimenta a todos e deseja ao senhor Sérgio Pazini boas férias e que este volte 

bem disposto. Deseja ao senhor Idevan sucesso neste cargo que certamente será 

exercido com responsabilidade e esforço e que Deus o ilumine. Com a palavra, o 

vereador Rafael deseja ao senhor Idevan boa sorte e que Deus e o ilumine e ao 
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senhor Sérgio Pazini deseja bom descanso. Fazendo uso da palavra, o vereador 

Elmar cumprimenta a todos deseja muito sucesso ao senhor Idevan e solicita que 

este exerça o cargo com dedicação. De posse da palavra, o vereador Sildo 

cumprimenta a todos, deseja sucesso ao senhor Idevan e que Deus o ilumine e ao 

senhor Sérgio Pazini deseja bom descanso. Com a palavra, o vereador Wesley 

cumprimenta a todos e tece comentários da época em que exerceu o cargo de 

Vice-Prefeito do Município de Indianópolis. Fala que esta Casa não quer julgar e 

sim respeitar este momento. Informa que pertence ao partido do Vice-Prefeito e 

que em todos os anos de convivência com o senhor Idevan sempre teve momentos 

de companheirismo. Afirma que pretende ajudar e participar e solicita ao 

Presidente desta Casa, vereador Douglas, que é jovem, que colabore efetivamente 

com a Administração. Fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo 

cumprimenta a todos, deseja bom descanso ao senhor Sérgio Pazini, parabeniza o 

senhor Idevan e coloca esta Casa à disposição. O Presidente agradece o senhor 

Sérgio Pazini pelo apoio que sempre teve e deseja bom descanso. Afirma que o 

Prefeito está repassando o cargo para uma pessoa honrada e trabalhadora, que 

conhece as necessidades do Município. Fala ao senhor Idevan que esta Casa está 

de portas abertas e que como Presidente tem seu apoio para trabalharem em prol 

do povo de Indianópolis. Deseja ao Vice-Prefeito sucesso, paz e que com Deus 

no coração trabalhe por uma Indianópolis para todos.  De posse da palavra, o 

senhor Idevan cumprimenta a todos, deseja ao senhor Sérgio Pazini bom 
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descanso, que este volte revigorado para continuar o trabalho e cumprir o que foi 

prometido em campanha. Afirma que este é um momento de privilégio. Relata 

que já foi vereador, Presidente desta Casa e agora exerce o cargo de Vice-Prefeito, 

sendo nomeado Prefeito. Afirma que mora aqui no Município há trinta e seis anos 

e que precisará do apoio de todos para administrar, haja vista a crise que o país 

está enfrentando. Fala que vai tentar governar sem dinheiro, com esforço, de 

maneira correta. Salienta que tem muito respeito pelo senhor Sérgio Pazini e sua 

esposa e que não pode decepcioná-los. Enfatiza que não tem palavras para 

agradecer o carinho que recebe e sempre recebeu do casal. Ressalta que tem 

grande amizade pelo povo de Indianópolis. Agradece a presença de todos, em 

especial de seus familiares e os ouvintes que estão conectados pela internet. 

Finaliza, pedindo a Deus que ilumine a todos para realizarem um bom trabalho. 

Cumprida a finalidade da reunião e não havendo mais nada a se tratar, o Presidente 

agradece a presença de todos, deseja que nesta páscoa Deus renasça no coração 

de cada um, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das 

Reuniões, 1º de abril de 2015. 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Presidente 

 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Secretário 


