
ATA DA QUINTA REUNIÃO DO SEGUNDO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE D A 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia cinco do mês de outubro 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 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 e discutido parecer concluindo pela 

constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

Complementar n.º 7, de 2015, de autoria do vereador Wesley, que disciplina a 

criação, propriedades, posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos no 

Município de Indianópolis-MG, e dá outras providências. Em seguida, a 

Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer concluindo pela aprovação do 
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Projeto de Lei Complementar n.º 7, de 2015, o qual é colocado em discussão. 

Neste momento, são apresentadas as seguintes proposições: Indicação n.º 60, de 

2015, de autoria do vereador Wesley, por meio da qual solicita ao Prefeito 

Municipal providenciar a construção de rotatória, no cruzamento das Ruas 

Joaquim Borges de Resende, Floriano Peixoto e Uberlândia, de acordo com as 

normas de trânsito e devidamente sinalizada, verticalmente e horizontalmente, 

inclusive com a colocação de tachões (olhos de gato) para delimitar o traçado da 

rotatória. Colocada em discussão, o vereador Wesley relata que a professora Lana 

apresentou este pedido, haja vista que possui comércio próximo ao local onde 

precisa ser construída a rotatória. Esclarece que isto já foi solicitado e que o local 

é realmente perigoso. Levada à votação, é aprovada unanimemente; Indicação n.º 

61, de 2015, de autoria do Presidente, por intermédio da qual pede ao Prefeito 

Municipal a sinalização de quebra-molas recentemente instalados em diversas 

vias urbanas da cidade, constando, no mínimo, de: a) placa de regulamentação de 

velocidade: “Velocidade Máxima Permitida”, sempre antecedendo o obstáculo; 

b) placa de regulamentação indicando a existência da ondulação transversal: 

“Saliência ou Lombada”, antes e junto ao quebra-molas, devendo esta última ser 

complementada com a seta de posição; c) pintar na cor amarela, com tinta 

refletiva, os quebra-molas, fazendo-se marcas oblíquas com largura mínima de 

0,25 metro, espaçada de no máximo de 0,50 metro, alternadamente. A colocação 

dessa sinalização deve atender às normas determinadas pelos órgãos de trânsito, 
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notadamente a Resolução nº 39, de 21.9.1998, do Conselho Nacional de Trânsito 

–CONTRAN, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de 

ondulações transversais. Submetida à discussão, o vereador Wesley se solidariza 

com o pedido. Colocada em votação, recebe aprovação unânime; e o 

Requerimento n.º 36, de 2015, de autoria do vereador Wesley, pelo qual solicita 

ao Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário Municipal de Saúde, o 

encaminhamento a esta Câmara das informações e documentos discriminados a 

seguir: a) Relatório detalhado referente ao segundo quadrimestre de 2015, 

elaborado pelo Secretário Municipal de Saúde, contendo, no mínimo, as 

informações relacionadas no art. 36, da Lei Complementar nº 141/2012, a saber: 

a.1) montante e fonte dos recursos aplicados no período; a.2) auditorias realizadas 

ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; a.3) 

oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e 

conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em 

seu âmbito de atuação. b) Data em que o Secretário Municipal de Saúde 

apresentará, em audiência pública, nesta Casa Legislativa, o Relatório de que trata 

o caput do art. 36, da Lei Complementar nº 141/2012, relativo ao segundo 

quadrimestre de 2015. c) Cópia do parecer conclusivo, emitido pelo Conselho 

Municipal de Saúde à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde 

(Relatório Anual de Gestão), exercício de 2014. Levado à discussão e votação, é 

aprovado unanimemente. De autoria dos vereadores Wesley, Rafael e Elmar, é 
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apresentado requerimento à Mesa Diretora para que sejam o parecer prévio do 

Tribunal de Contas e a prestação de contas do Poder Executivo do exercício de 

2011 distribuídos, neste dia, à Comissão de Finanças e Controle, para parecer, a 

fim de que o julgamento das referidas contas possa ser feito no prazo legal. 

ORDEM DO DIA. Submetido o Projeto de Lei Complementar n.º 7, de 2015, à 

discussão e votação, em primeiro turno, é aprovado por unanimidade. GRANDE 

EXPEDIENTE . Fazendo uso da palavra, o vereador Wanilton parabeniza os 

candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e os servidores municipais que 

trabalham cumprindo o horário, como, por exemplo o senhor Pedro Adão, 

presente no Plenário, apesar do atraso de pagamento. De posse da palavra, o 

vereador Rafael esclarece que apresentou requerimento relativo às contas de 2011 

com o intuito de alertar a Mesa sobre o prazo e não para penalizar. Continuando, 

alega que os salários dos servidores municipais estão atrasados há um ano e que 

amanhã tem previsão de pagamento para alguns servidores. Com a palavra, o 

vereador Elmar afirma que esta Casa sempre se preocupou com o atraso no 

pagamento dos servidores municipais e que desde janeiro está pedindo para que 

este problema seja solucionado. Fazendo uso da palavra, o vereador Wesley 

informa que o atraso no pagamento é desde janeiro do ano de dois mil e treze. 

Enfatiza que já clamou aos colegas vereadores para tomarem uma atitude urgente, 

pois é função desta Casa fazer cumprir a lei. Ressalta que não possui mais 

adjetivos para falar do atraso do pagamento dos servidores municipais. Reafirma 
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que esta Câmara tem que saber para dar respostas. De posse da palavra, o vereador 

Clodoaldo agradece os vereadores que apresentaram requerimento alertando a 

Mesa Diretora sobre o prazo de apreciação do parecer prévio do Tribunal de 

Contas às contas do Município, exercício dois mil e onze. Continuando, faz a 

leitura do ofício de encaminhamento do referido parecer. Em seguida, o 

Presidente distribui cópia do parecer prévio do Tribunal de Contas à Comissão de 

Finanças e Controle para elaboração do parecer no prazo regimental. Em ato 

contínuo, o Presidente da Comissão de Finanças e Controle, vereador Wanilton, 

designa o vereador Elmar relator do processo de julgamento das contas do 

exercício de 2011. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 

presença de todos, convoca os colegas para a sexta reunião do segundo período 

da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia 

dezenove de outubro, no horário regimental, determina a lavratura desta ata e 

encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2015. 
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