
ATA DA OITAVA 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 quatro do mês de maio 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. De autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é apresentado 

requerimento pelo qual solicita ao Prefeito Municipal o envio de projeto de lei que 

estabeleça diretrizes e parâmetros de uso e ocupação do solo das zonas de 

urbanização específica –ZUE, antes que esta Casa Legislativa aprove o Projeto de 

Lei n.º 78, de 2015, de autoria do Prefeito Municipal, que institui zona de urbanização 

específica –ZUE 03 no Município de Indianópolis, e dá outras providências. Requer, 

ainda, que a tramitação do Projeto de Lei n.º 78, de 2015, seja sobrestada até o envio 

do projeto de lei ora solicitado. O vereador Clodoaldo, membro da Comissão de 
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Legislação, Justiça e Redação, não assinou o requerimento. Colocado o parecer em 

discussão, o vereador Clodoaldo afirma que não há necessidade de sobrestar a 

tramitação do Projeto de Lei n.º 78, de 2015, e sugere convidar o proprietário da área 

para prestar os esclarecimentos devidos. O vereador Wesley esclarece que é 

obrigação do Município estabelecer regras e parâmetros do uso de solo da ZUE. O 

vereador Sildo informa que o pedido foi elaborado conforme orientação jurídica do 

assessor desta Casa e que o projeto necessita de maiores informações, como, por 

exemplo, a medida de cada chácara. O vereador Clodoaldo lembra que já foram 

aprovados dois projetos idênticos a este e como a área do atual é grande gerará bom 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana -IPTU para o Município. O vereador 

Wanilton também concorda que a tramitação do Projeto de Lei n.º 78, de 2015 não 

deveria ser suspensa e que é só convidar o proprietário para prestar esclarecimentos. 

Continuando os trabalhos, são apresentadas as seguintes proposições: Indicação n.º 

53, de 2015, de autoria dos vereadores Rafael, Elmar e Wanilton, por meio da qual 

solicitam ao Prefeito Municipal a concessão de revisão geral anual dos vencimentos 

dos servidores do Poder Executivo Municipal, assegurada pelo inciso X, do art. 37, 

da Constituição Federal, adotando-se como percentual a taxa de inflação acumulada 

no ano de 2014. Sugerem, ainda, a fixação de data-base da revisão geral anual da 

remuneração dos servidores municipais. Levado à discussão e votação, é aprovado 

por unanimidade; Indicação n.º 54, de 2015, de autoria dos vereadores Elmar e 

Rafael, pela qual solicitam ao Prefeito Municipal a seguinte alteração no serviço de 

transporte escolar: usar os veículos da Prefeitura Municipal, obtidos no âmbito do 
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Programa Caminho da Escola, para transportar os alunos residentes na zona rural 

matriculados nas escolas públicas de educação básica, em observância ao disposto 

na Resolução n.º 45, de 20 de novembro de 2013, do Conselho Deliberativo do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação –FNDE. Em contrapartida, voltar o 

transporte de alunos do ensino superior para a Cidade de Uberlândia a ser feito por 

empresa particular contratada. Submetida à discussão, o vereador Elmar esclarece 

que a inversão dos veículos é para evitar multas e os alunos correrem menos riscos. 

Colocada em votação, recebe aprovação unânime; Indicação n.º 54, de 2015, de 

autoria do vereador Antônio Roberto, por intermédio da qual solicita ao Prefeito 

Municipal informar à população sobre os dias e horários do recolhimento de lixo, 

mediante a fixação de informativos em locais públicos e a divulgação em veículos 

de mídia, especialmente na página oficial da Prefeitura Municipal na internet e redes 

sociais. Levada à discussão e votação, é aprovada unanimemente; Requerimento n.º 

26, de 2015, de autoria do vereador Wesley, pelo qual solicita ao Prefeito Municipal 

informar em qual data do corrente mês de maio será realizada a audiência pública na 

Comissão de Finanças e Controle desta Casa, a que se refere o § 4º, do art. 9º, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, para demonstração e avaliação do cumprimento das 

metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2015. Submetido à discussão e 

votação, é aprovado por unanimidade; e a Moção n.º 32, de 2015, também de autoria 

do vereador Wesley, por meio da qual consigna voto de profundo pesar pelo 

falecimento do senhor Thomaz Luiz Naves, ocorrido no dia 16 de abril de 2015, na 

Cidade de Belo Horizonte, dando-se se ciência desta deliberação à família enlutada 
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e aos componentes da Loja Maçônica São João da Escócia. Colocada em discussão 

e votação, recebe aprovação unânime. Neste momento, o Presidente distribui o 

Projeto de Lei n.º 78, de 2015, à Comissão de Serviços Públicos para parecer. O 

Presidente da Comissão, vereador Rafael, designa o vereador Antônio Roberto 

relator da matéria. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador 

Clodoaldo relata que faltou energia na parte de baixo da cidade por dois dias seguidos 

e que alguns motoqueiros fizeram baderna e que ligou por mais de uma hora para 

acionar a Polícia Militar e não atenderam. Indaga o vereador Elmar se os estudantes 

da zona rural reclamaram do transporte. Em resposta, o vereador Elmar informa que 

devido às mudanças no transporte escolar os estudantes estão chegando mais tarde. 

Continuando, o vereador Clodoaldo informa que as alterações são medidas de 

economia. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de 

todos, convoca os colegas para a oitava reunião do primeiro período da sessão 

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia dezoito, no horário 

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

4 de maio de 2015. 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Presidente 

 
 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Secretário 


