
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO DA SESS ÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEI S DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia dezoito do mês de janeiro do ano de dois 

mil e dezesseis, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Antônio Roberto 

dos Reis da Silva, Presidente, Clodoaldo José Borges, Secretário, Daniel Alves 

Miranda, Douglas Alexandre Bento Pereira, Elmar Fernandes de Resende, Rafael 

de Almeida Jacó, Wanilton José Borges e Wesley José da Rocha Naves. O 

vereador Sildo Antônio Pedróis deixa de comparecer. 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 das atas da nona reunião 

ordinária, realizada no dia sete do mês de dezembro do ano anterior; segunda 

reunião extraordinária, realizada também no dia sete do mês de dezembro do ano 

anterior; terceira reunião extraordinária, realizada no dia dezesseis do mês de 

dezembro do último ano; e também da reunião solene de posse da Mesa Diretora, 

realizada dia trinta de dezembro de 2015, que, levadas à discussão e votação, cada 

uma por sua vez, são aprovadas sem restrições; e das correspondências recebidas. 

O Presidente comunica que não irá apresentar o parecer de autoria da Comissão 

de Finanças e Controle às contas do Município exercício 2011, pois irá formar 
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novamente as comissões, redistribuindo o parecer e que apresentará na próxima 

reunião. Informa que quer rever com o Assessor Jurídico desta Casa, que está de 

férias, se mantém as duas reuniões mensais ou se volta a reunião para toda 

segunda-feira. O vereador Clodoaldo relata que o parecer do Tribunal de Contas 

foi recebido no dia trinta de novembro do ano passado e que esta Casa tem noventa 

dias para analisá-lo novamente, portanto o prazo não venceu. O vereador Elmar 

questiona porque o parecer não pode ser apresentado se foi distribuído antes para 

a Comissão de Finanças e Controle e inclusive está pronto. Neste momento, são 

apresentados os seguintes Projetos de Lei, de autoria do Prefeito Municipal: n.º 

95, de 2016, 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; e nº 96, de 2016, que autoriza a 

concessão de subvenção social à Associação de Folias de Reis de Indianópolis.  

Em ato contínuo, a Mesa Diretora apresenta requerimentos solicitando anuência 

do Plenário para que os projetos de leis, ora apresentados, sejam conduzidos sob 

o regime de urgência especial, conforme solicitado pelo Prefeito Municipal, nas 

mensagens de encaminhamento das matérias. Colocados os requerimentos de 

urgência, cada um por sua vez, em discussão e votação, são aprovados por 

unanimidade. Logo após, o Presidente explica que esta parte da reunião será 

destinada à escolha dos membros efetivos e suplentes das Comissões Permanentes 

desta Casa, conforme previsto no art. 31, do Regimento Interno. O vereador 
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Clodoaldo sugere que se faça rodízio entre os vereadores para a composição das 

comissões e diz que gostaria de fazer parte da Comissão de Finanças e Controle. 

O vereador Daniel afirma que quer participar da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação. O vereador Douglas comunica que não quer fazer parte da composição 

efetiva de nenhuma das comissões. O Presidente suspende os trabalhos por cinco 

minutos. Reiniciando a reunião, os vereadores acordam que as Comissões, 

respeitada a representação proporcional das bancadas, ficam assim constituídas: 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Presidente: vereador Rafael, 

membros efetivos: vereadores Daniel e Wanilton; suplentes: vereadores Elmar, 

Sildo e Wesley; Comissão de Finanças e Controle: Presidente: vereador 

Clodoaldo, membros efetivos: vereadores Wesley e Sildo; suplentes: vereadores 

Douglas, Wanilton e Rafael; e Comissão de Serviços Públicos: Presidente: 

vereador Daniel, membros efetivos: vereadores Elmar e Clodoaldo; suplentes: 

vereadores Sildo, Rafael e Douglas. Em ato contínuo, o Presidente redistribui os 

seguintes projetos de lei, de autoria do Prefeito Municipal, para as comissões: 

Projeto de Lei nº 92, de 2015, que autoriza a regularização de posse urbana dos 

imóveis que menciona e dá outras providências – Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação; e de Serviços Públicos; Projeto de Lei nº 93, de 2016, que 

autoriza o Município a firmar convênio com o Instituto Mineiro de Agropecuária 

–IMA, e dá outras providências – Comissões de Legislação, Justiça e Redação; 

de Finanças e Controle; e de Serviços Públicos; e Projeto de Lei nº 94, de 2015, 
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que cria a unidade funcional Procuradoria Geral do Município, altera  a Lei 

Municipal nº 1.808, de 19 de junho de 2013, e dá outras providências – Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação; de Finanças e Controle; e de Serviços Públicos. 

Continuando, distribui os Projetos de Lei nº 95, de 2016 e nº 96, de 2016 às 

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

Serviços. O vereador Rafael, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, avoca para si a relatoria dos Projetos de Lei nº 93, de 2015 e nº 96, de 

2016 e designa para relatores: vereador Wanilton – Projetos de Lei nº 92, de 2015 

e nº 95, de 2016; e vereador Daniel – Projeto de Lei nº 94, de 2015. O Presidente 

da Comissão de Finanças e Controle, vereador Clodoaldo, escolhe para relatores: 

vereador Wesley – Projetos de Lei nº 93, de 2015; nº 95, de 2016; e nº 96, de 

2016; e vereador Sildo – Projeto de Lei nº 94, de 2015. O Presidente da Comissão 

de Serviços Públicos, vereador Daniel, avoca para si a relatoria dos Projetos de 

Lei nº 92, de 2015; nº 94, de 2015; nº 95, de 2016; e nº 96, 2016; e escolhe para 

relator do Projeto de Lei nº 93, de 2015, o vereador Elmar. O Presidente da 

Comissão de Finanças e Controle, vereador Clodoaldo, recebe o parecer do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo às contas do Município 

exercício 2011 e avoca para si a relatoria da matéria. De autoria da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação são apresentados pareceres orais pela legalidade, 

constitucionalidade e boa técnica legislativa dos Projetos de Lei nº 95, de 2016 e 

nº 96, de 2016. Colocados em discussão, o vereador Wanilton comenta que o 
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dinheiro arrecadado com o recolhimento do IPTU deve ser bem empregado. 

Relata que observou, nesta manhã, que os servidores que trabalham no caminhão 

do lixo não possuem vestimentas adequadas para o período chuvoso, 

comprometendo assim a própria segurança. O vereador Clodoaldo sugere que os 

Projetos de Leis nº 95, de 2016 e nº 96, de 2016, sejam votados na próxima 

reunião. Esclarece que a população está reclamando de falta de coleta de lixo em 

determinadas ruas e que há cobrança de imposto onde não há iluminação pública, 

afirma que muitas questões têm que ser revistas quanto ao pagamento de 

impostos. Cita, ainda, que a Associação de Folias de Reis não apresentou a 

prestação de contas do ano passado. O Presidente fala que concorda com o 

vereador Clodoaldo quanto a votar o Projeto de Lei nº 96, de 2016 na próxima 

reunião, depois da apresentação da prestação de contas, entretanto é de acordo 

votar o Projeto de Lei nº 95, de 2016 hoje. O vereador Douglas esclarece que o 

encontro regional das folias de reis será realizado no próximo dia trinta e um, 

portanto o tempo para aprovação da subvenção está escasso, haja vista que a 

próxima reunião ordinária será realizada no início do mês de fevereiro. O vereador 

Daniel afirma que é justo resolver as questões relativas ao pagamento de impostos, 

entretanto o Projeto de Lei nº 95, de 2016 está somente concedendo desconto de 

dez por cento no pagamento à vista do IPTU e que como o tempo está escasso 

sugere aprovar a subvenção para a Associação das Folias de Reis, depois 

posteriormente esta envia a prestação de contas. Neste momento, a Comissão de 
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Serviços Públicos apresenta pareceres orais favoráveis à normal tramitação dos 

Projetos de Lei nº 95, de 2016; e nº 96, de 2016. Os pareceres são levados à 

discussão. O Presidente informa que a prestação de contas da Associação de 

Folias de Reis foi protocolada nesta Casa no mês de março do ano passado. O 

vereador Wesley afirma que mediante esta informação vai exarar os pareceres e 

sugere que o cidadão que se sente prejudicado com a cobrança de impostos 

apresente requerimento na Prefeitura. De autoria da Comissão de Finanças e 

Controle são apresentados pareceres orais favoráveis à normal tramitação dos 

Projetos de Lei nº 95, de 2016 e nº 96, de 2016. Submetidos à discussão, o 

vereador Rafael pede apoio dos vereadores para aprovarem o Projeto de Lei nº 96, 

de 2016. O vereador Elmar indaga se o pagamento do IPTU não pode ser 

parcelado em mais parcelas. O Presidente esclarece que a Prefeitura parcelou em 

mais vezes o pagamento dos IPTUs atrasados e do IPTU de 2016 em três parcelas. 

O vereador Clodoaldo enfatiza que não está discutindo o conteúdo dos projetos. 

Cita que há ruas que nunca foram varridas e que ninguém vai entrar na justiça. O 

vereador Wesley alega que o texto do Projeto de Lei nº 95, de 2016 é simples e 

somente autoriza o desconto de dez por cento no pagamento à vista do IPTU. Fala 

que os questionamentos apresentados pelo vereador Clodoaldo são discussão para 

outra matéria. O vereador Clodoaldo reafirma que o projeto cabe estas discussões 

sim, como a falta de limpeza nas vias e ainda o lixo que está invadindo a rodovia. 

Salienta que tudo está relacionado sim, à cobrança do IPTU. Neste momento, o 
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Presidente convida o vereador Wesley eleito para o cargo de Vice-Presidente para 

tomar posse no referido cargo. O vereador Clodoaldo comunica que não irá 

participar da posse do vereador Wesley como forma de repúdio ao seu não 

comparecimento à posse dos demais membros da Mesa Diretora realizada no 

último dia trinta do mês de dezembro e se retira. O vereador Wesley esclarece que 

não participou da posse no dia trinta por motivos particulares, ressalta que nunca 

falta às reuniões, que conferiu com a Assessoria Jurídica desta Casa se poderia 

faltar e diz a lei permite faltar. O vereador Wesley presta o seguinte compromisso, 

previsto no artigo setenta da Lei Orgânica do 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”, e em 

seguida assina o Termo de Posse. O Presidente declara o vereador Wesley 

empossado no cargo de Vice-Presidente. ORDEM DO DIA. Submetidos os 

Projetos de Lei nº 95, de 2016 e nº 96, de 2016 à discussão e votação únicas, cada 

um por sua vez, são aprovados por unanimidade. Imediatamente, a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação apresenta os pareceres de redação final dos projetos 

de lei, ora aprovados, que levados, à discussão e votação, separadamente, são 

aprovados unanimemente. GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente afirma que 

a reunião solene de posse não perdeu o brilho devido à ausência do vereador 

Wesley e que o Plenário desta Casa estava cheio onde foi realizada uma cerimônia 
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muito bonita. Diz que entra para a história política do Município ao empossar o 

vereador Wesley no cargo de Vice-Presidente no dia dezoito do mês de janeiro do 

ano de dois mil e dezesseis. Relata que está dando posse para uma pessoa que já 

exerceu o cargo de Vice-Prefeito uma vez, Prefeito duas vezes e é atual vereador. 

Ressalta que ficou satisfeito dia trinta e também hoje. Fazendo uso da palavra, o 

vereador Daniel reafirma que as questões relativas ao IPTU têm que serem 

discutidas e que o recolhimento de lixo pela Prefeitura está falho. Relata que na 

região de Boa Vista, assim como na balsa, o problema do lixo é grande, as pessoas 

jogam o lixo fora da caçamba, causando muita sujeira. Fala que é um problema 

para ser revisto. Cita que o Projeto de Lei nº 95, de 2016 trata apenas do desconto 

do pagamento à vista do IPTU. De posse da palavra, o vereador Rafael diz que 

toda discussão é válida e que tem muita coisa para ser discutida este ano, pois o 

ano passado a população foi esquecida. Solicita ao Prefeito para esclarecer aos 

servidores os motivos do atraso no pagamento, haja vista que os recursos estão 

chegando todo mês. Informa que o mês de novembro foi pago na última terça-

feira. Pede ao Presidente que as reuniões ordinárias voltem a ser realizadas todas 

às segundas-feiras, pois atualmente o espaço entre uma reunião e outra é muito 

grande. Com a palavra, o vereador Wanilton diz que concorda com o vereador 

Rafael quanto à mudança na realização das reuniões desta Casa. Informa que a 

caçamba que se localizava na região de Boa Vista foi transferida para perto do 

rancho da dupla sertaneja Bruno e Marrone e que os moradores ao jogar o lixo 
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este geralmente cai do lado de fora. Diz que não entendeu porque o parecer da 

Comissão Finanças e Controle relativo às contas do Município exercício 2011 não 

foi apresentado nesta reunião se estava tudo pronto, inclusive o projeto de decreto 

legislativo que mantém o parecer prévio do Tribunal de Contas pela rejeição das 

referidas contas. Registra que a comissão realizou todo o trabalho e não entendeu 

porque não foi apresentado. Fazendo uso da palavra, o vereador Elmar afirma que 

o ano de dois mil e quinze foi difícil, com muitas cobranças e que espera que este 

ano seja diferente. De posse da palavra, o vereador Wesley fala que este ano tem 

que avançar mais, que o povo tem que se interessar mais por política e que esta 

Casa tem o dever de contribuir com o Executivo, pois não é concebível chegar na 

situação em que se chegou. Cita que o Município tem uma arrecadação boa e que 

esta Câmara é importante e tem capacidade para que o Executivo a ouça. Enfatiza 

que os funcionários não podem ficar sem receber e que os nove vereadores têm 

que se unir para cobrar. Fala que os funcionários que recolhem o lixo trabalham 

sem as condições necessárias. Relata que há dezesseis anos atrás foi feito um 

Termo de Ajuste de Conduta, na cidade de Uberaba, para solucionar o problema 

do lixão e hoje este está invadindo a rodovia, e ninguém está agindo. Ressalta que 

a função primordial do Poder Legislativo é fiscalizar, especialmente neste ano que 

é ano eleitoral. Diz que esta Casa é para atender a todos e tem que haver união 

para reconhecer que errou e lutar este ano para não errar. Enfatiza que a Câmara 

funciona sob as aspirações do povo e está de portas abertas, pois há muita coisa 



 
 
 
 
 
Ata da reunião ordinária do dia 18.1.2016 
 

  

para resolver. O Presidente afirma que não tem intenção nenhuma de não 

apresentar projeto ou pedido para ajudar ex-gestores, pois quem errou tem que 

arcar com a responsabilidade do próprio erro. Esclarece que seguiu a pauta desta 

reunião e que deixou para apresentar o parecer às contas de 2011 na próxima 

reunião não foi com o intuito de beneficiar ninguém. Continuando, apresenta o 

senhor Leandro Couto como Assessor de Comunicação deste ano. Informa que 

este já atualizou as pastas dos vereadores, colocou em funcionamento a rádio on 

line para transmissão das reuniões, atendendo pedido do vereador Daniel e 

aproveitando a oportunidade agradece os ouvintes. Apresenta ainda, o senhor 

Weverthon como futuro motorista, pois irá receber o carro no final deste mês. 

Afirma que os dois servidores estão à disposição de todos. Comunica que o site 

está sendo atualizado e convida os vereadores para participarem de reunião com 

o objetivo de discutir vários assuntos, dentre eles a balsa, pois muitas pessoas 

estão reclamando, a reforma do anexo, a aquisição do carro, e a realização de 

reuniões todas às segundas-feiras. Enfatiza que quer ouvir os colegas, pois precisa 

do apoio de todos. Tece comentários sobre o Código de Posturas, haja vista a 

grande necessidade de notificar os proprietários de terrenos baldios, e sobre o 

problema do lixo na região de Boa Vista. Ressalta que a Prefeitura não tem fiscal. 

Pede desculpas aos membros das Comissões Permanentes, pois não sabia que a 

prestação de contas da Associação de Folias de Reis já estava aqui. Justifica a 

ausência do vereador Sildo devido ao assalto ocorrido no Banco do Brasil na 
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madrugada desta segunda-feira. Solicita aos vereadores que continuem no 

Plenário após o término da reunião para conversarem com a senhora Luzia. 

Convida todos os cidadãos para comparecerem às reuniões desta Casa. Cumprida 

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

colegas para a segunda reunião do primeiro período da sessão legislativa ordinária 

do corrente ano, a realizar-se no dia primeiro do mês de fevereiro, no horário 

regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das 

Reuniões, 18 de janeiro de 2016. 
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