
ATA DA SÉTIMA 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 sete do mês de novembro 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 da ata anterior, 

que, levada à discussão e votação, é aprovada sem restrições; e das 

correspondências recebidas. De autoria da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, é apresentado parecer que conclui pela constitucionalidade, 

legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar n.º 9, de 

2016, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o Código Sanitário do 

Município de Indianópolis-MG, e dá outras providências. Juntamente com este 

parecer é apresentada a Emenda Substitutiva n.º 1. Colocado em discussão, o 
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vereador Clodoaldo indaga se neste projeto não poderia ser inserido o Sistema 

de Inspeção Municipal - SIM. Em resposta, o assessor parlamentar, servidor 

Selmo Alves de Souza, informa que tem que ser projeto separado e diz que já 

foi aprovado projeto instituindo o serviço de inspeção agropecuária. Em 

sequência, a Comissão de Finanças e Controle apresenta parecer concluindo 

pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar n.º 

9, de 2016. O parecer é levado à discussão.  Ainda de autoria da Comissão de 

Serviços Públicos, é apresentado e discutido parecer concluindo pela 

aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 9, de 2016. Neste momento, 

são apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Lei n.º 111, de 2016, de 

autoria do vereador Douglas, que denomina prédio do Município de 

Indianópolis-MG; Projeto de Lei n.º 112, de 2016, de autoria do Prefeito 

Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Indianópolis 

para o exercício de 2017, na forma que especifica e dá outras providências; e o 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 11, de 2016, de autoria do Presidente, que 

concede diploma de honra ao mérito legislativo ao senhor Manoel Pereira 

Borges. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente distribui para 

pareceres: Projeto de Lei n.º 111, de 2016, e Projeto de Decreto Legislativo n.º 

11, de 2016, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços 

Públicos; e o Projeto de Lei n.º 112, de 2016, à Comissão de Finanças e 
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Controle. O vereador Rafael, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, designa o vereador Daniel relator do Projeto de Lei n.º 111, de 2016 

e avoca para si a relatoria do Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2016. O 

Presidente da Comissão de Serviços Públicos, vereador Daniel, escolhe para 

relator do Projeto de Lei nº 111, de 2016 e do Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 11, de 2016, o vereador Elmar. Por fim, o Presidente da Comissão de 

Finanças e Controle, vereador Clodoaldo, avoca para si a relatoria do Projeto 

de Lei n.º 112, de 2016. ORDEM DO DIA. Submetida a Emenda Substitutiva 

n.º 1 ao Projeto de Lei Complementar n.º 9, de 2016, à discussão e votação em 

primeiro turno, é aprovada por unanimidade. Levado o Projeto de Lei 

Complementar n.º 9, de 2016, ao primeiro turno de discussão e votação, é 

aprovado unanimemente. GRANDE EXPEDIENTE. Neste momento, 

fazendo uso da palavra, o vereador Clodoaldo comunica que a última reunião 

ordinária será realizada no dia cinco do mês de dezembro. Afirma que 

aguardará a apresentação de emendas ao Projeto de Lei n.º 112, de 2016, que 

dispõe sobre o Orçamento do Município de 2017, até o próximo dia trinta e que 

o projeto poderá ser votado em primeiro turno no dia cinco e que para o 

segundo turno é só convocar reunião extraordinária. Continuando, tece 

comentários sobre as contas de dois mil e doze. Fala que estas contas poderão 

ser analisadas pela próxima gestão, pois a Comissão tem o prazo de cento e 
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vinte dias. O Presidente alega que pretende decidir este assunto neste mandato, 

para não ter problemas. O vereador Clodoaldo indaga se a Comissão não pode 

respeitar o prazo, pois este expirará no início do próximo ano. Em resposta ao 

vereador Clodoaldo, o assessor parlamentar, servidor Selmo, a pedido do 

Presidente, esclarece que a Comissão tem o prazo regimental de trinta dias para 

apresentar o parecer relativo às contas e que a Câmara possuiu o prazo de cento 

e vinte dias para se manifestar sobre o assunto. O vereador Clodoaldo ressalta 

que irá apresentar o parecer, que só queria esclarecimentos sobre os prazos. De 

posse da palavra, o vereador Daniel questiona se a Comissão não tem que 

esperar o envio pelo Executivo Municipal da resposta do requerimento para 

apresentar o parecer. O servidor Selmo, assessor parlamentar, expõe que o 

requerimento foi apresentado pelo vereador Wanilton e não pela Comissão, 

entretanto o parecer pode sim ser apresentado. Com a palavra, o vereador 

Wesley afirma que é uma ótima sugestão o relator não apresentar o parecer às 

contas de dois mil e doze, pois assim todos estarão eximidos de qualquer 

responsabilidade, inclusive o Presidente. O Presidente diz que o seu mandato é 

até o dia trinta e um do mês de dezembro e que como tem que cumprir prazos 

irá solicitar a apresentação do parecer de acordo com o estabelecido no 

Regimento Interno. Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo diz que 

se há prazos poderiam esperar e questiona se esta Casa tem que seguir 
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orientações do Tribunal de Contas ou o Regimento Interno. O assessor 

parlamentar, servidor Selmo, reafirma que a Comissão tem o prazo de trinta 

dias para apresentar o parecer e a Câmara cento e vinte dias para deliberar. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Wanilton sugere que assim que as emendas 

ao Projeto de Lei n.º 112, de 2016, forem apresentadas os vereadores precisam 

se reunir para discuti-las. Com a palavra novamente, o vereador Clodoaldo 

agradece a presença no Plenário do senhor Juscelino e sua filha Karen e da 

vereadora eleita, senhora Carla e seu esposo. Parabeniza a vereadora eleita e 

afirma que a partir do ano que vem trabalharão juntos nesta Casa. Cumprida a 

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

colegas para a oitava reunião do segundo período da sessão legislativa ordinária 

do corrente ano, a realizar-se no próximo dia vinte e um do mês de novembro 

do corrente ano, no horário regimental, determina a lavratura desta ata e encerra 

os trabalhos. Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2016. 
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