
 

 

ATA DA SEXTA 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 seis do mês de abril 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 quinta 

reunião do primeiro período da sessão legislativa ordinária e da ata da reunião solene 

de posse do Vice-Prefeito ao cargo de Prefeito, que, discutidas e votadas, cada uma 

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

momento, o Presidente convida para tomar assento à Mesa Diretora o Prefeito 

Municipal, senhor Idevan Vaz de Resende. 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 n.º 77, de 

2015, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a concessão de desconto no 

pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU 
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do Município de Indianópolis-MG, e dá outras providências, com a ressalva de que 

o benefício concedido ao contribuinte que pagar à vista os tributos esteja previsto na 

Lei Orçamentária de 2015. A Comissão de Finanças e Controle apresenta parecer 

concluindo pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 77, de 

2015, com as seguintes recomendações: a) o benefício concedido ao contribuinte que 

pagar à vista os tributos deve estar previsto na Lei Orçamentária de 2015; e b) sejam 

os benefícios previstos no projeto estendidos às taxas de serviços públicos. O parecer 

é colocado em discussão. De autoria da Comissão de Serviços Públicos, é 

apresentado e discutido parecer concluindo pela aprovação do Projeto de Lei n.º 77, 

2105, com as recomendações das outras comissões e ainda que o Poder Executivo 

defina calendário permanente para pagamento do IPTU, para se evitar que, a cada 

ano, o pagamento seja exigido em datas diferentes. Continuando os trabalhos, são 

apresentadas as seguintes proposições: Indicação n.º 46, de 2015, de autoria do 

vereador Clodoaldo, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal que sejam 

providenciados, com prioridade, os seguintes serviços e melhorias no Cemitério 

Municipal São Vicente de Paulo: a) cadastramento das sepulturas e organização de 

arquivo contendo os registros das pessoas sepultadas e dos proprietários dos jazigos; 

b) a ampliação da área de sepultamentos; c) reformar o muro do cemitério, inclusive 

aumentando sua altura; d) construir dois banheiros no local; e e) construir calçada 

em volta do cemitério, nos lados confrontantes com ruas pavimentadas. Colocada em 

discussão e votação, é aprovada por unanimidade; Indicação n.º 47, de 2015, de 

autoria do vereador Wesley, pela qual recomenda ao Prefeito Municipal e ao 
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Secretário Municipal responsável pela manutenção de estradas rurais o seguinte: os 

serviços de reforma e manutenção de estradas rurais, quando executadas em 

determinada região do Município, devem abranger todas as vias nela localizadas, 

para redução de custos com deslocamento de máquinas e equipamentos e atender 

indistintamente aos moradores da região beneficiada. Levada à discussão, o vereador 

Wesley tece comentários sobre a reforma das estradas vicinais, sobre os serviços 

prestados pela Prefeitura e sobre a importância do planejamento na Administração 

Pública. Submetida à votação, é aprovada unanimemente; Indicação n.º 48, de 2015, 

de autoria do Presidente, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal e ao 

Secretário Municipal responsável pelo transporte escolar, a criação, no Bairro 

Santana, de, ao menos, um ponto de recolhimento e desembarque de alunos do 

veículo que faz o transporte de estudantes do ensino superior para a Cidade de 

Uberlândia. Sugere-se como local para esse ponto as proximidades do prédio da 

Unidade de Saúde Dona Lica, no qual funciona o Programa Saúde da Família –PSF. 

Colocada em discussão e votação, recebe aprovação unânime; Indicação n.º 49, de 

2015, também de autoria do Presidente, pela qual solicita ao Prefeito Municipal a 

melhoria da iluminação da Rua Francisco Pereira dos Santos, no Bairro Santana, 

mediante a colocação de postes equipados com lâmpadas. Levada à discussão e 

votação, é aprovada por unanimidade; Indicação n.º 50, de 2015, de autoria do 

vereador Elmar, mediante a qual solicita ao Prefeito Municipal a concessão de diária 

aos servidores municipais que se deslocam temporariamente da sede do Município, 

no desempenho de suas atribuições, destinada a indenizar despesas com alimentação, 
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hospedagem, entre outras, na forma estabelecida nos arts. 141, 142, e 143, do 

Estatuto dos Funcionários Públicos do Município (Lei n.º 125, de 18 de novembro 

de 1957). Pede que essa diária seja concedida com prioridade para os motoristas 

lotados na Secretaria Municipal de Saúde, responsáveis pelo transporte de pacientes 

para outras cidades. Submetida à discussão, o vereador Elmar informa que este 

pedido já foi feito e afirma que pagar diária ao motorista é mais viável do que este 

ter que voltar à cidade para se alimentar. Colocada em votação, é aprovada 

unanimemente; Indicação n.º 51, de 2015, subscrita por todos os vereadores, por 

meio da qual solicitam ao Coordenador Regional do Departamento de Estradas de 

Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) os seguintes serviços na rodovia Acesso 

900AMG1105, que interliga a cidade de Indianópolis à BR 365: a) conserto da 

pavimentação asfáltica; e b) roçagem da vegetação da rodovia. Levada à discussão, 

o vereador Wesley relata que entrou em contato com o coordenador do DER-MG, 

sugere ao Prefeito Municipal que faça a roçagem da vegetação utilizando tratores de 

particulares e informa que o DER-MG dará assistência na fiscalização. Submetida à 

votação, recebe aprovação unânime; Indicação n.º 52, de 2015, de autoria do 

Presidente, pela qual solicita ao Prefeito Municipal realizar obras de conserto da 

pavimentação de vias urbanas, que abranjam pelo menos a tapagem de buracos com 

emprego de massa asfáltica, para assegurar condições mínimas de trafegabilidade no 

sistema viário local. Levada à discussão, o vereador Wesley comenta o assunto, fala 

da necessidade de se construir meios-fios e sugere a aquisição de máquina, cujo custo 

não é tão elevado, para realizar o serviço. Submetida à votação, é aprovada 
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unanimemente; Requerimento n.º 22, de 2015, de autoria do vereador Wesley, por 

meio do qual solicita à Mesa Diretora, o que se segue: a) determinar à assessoria 

parlamentar desta Casa a realização de levantamento, para conhecimento dos 

vereadores, dos pedidos de informação feitos ao Prefeito Municipal e ainda não 

respondidos ou insuficientemente atendidos, até o dia 31 de março de 2015; e b) 

informar as medidas político-administrativas e ou judiciais que serão adotadas pela 

direção desta Casa para compelir o Poder Executivo a prestar as informações 

requisitadas pelos vereadores. Colocado em discussão e votação, é aprovado por 

unanimidade; Requerimento n.º 23, de 2015, de autoria do vereador Wesley, pelo 

qual solicita à Mesa Diretora a apresentação das seguintes informações: a) valores e 

datas dos repasses de recursos financeiros enviados à Câmara, no período de 1º de 

janeiro a 31 de março de 2015; b) a diferença a menor dos repasses acumulada no 

mencionado período; e c) medidas político-administrativas e ou judiciais que serão 

adotadas pela direção desta Casa para compelir o Poder Executivo a regularizar os 

repasses devidos à Câmara Municipal. Levado à discussão, o vereador Wesley pede 

para constar em ata, na íntegra, a justificativa do requerimento: “Estabelecem o art. 

168, da Constituição Federal, e o art. 77, caput e inciso XVII, da Lei Orgânica do 

Município, que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 

compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder 

Legislativo, devem ser colocados à disposição deste Poder até o dia 20 (vinte) de 

cada mês, em duodécimos. Para dar efetividade a essa regra, a Constituição Federal, 

no seu art. 29-A, § 2º, incisos II e III, tipifica como crime de responsabilidade do 
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Prefeito Municipal o não envio de repasse à Câmara até o dia 20 (vinte) de cada mês 

ou enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Portanto, o 

Prefeito Municipal tem o dever legal de repassar à Câmara Municipal, até a citada 

data, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinadas à 

manutenção do Poder Legislativo, em duodécimos. Se não o fizer na forma fixada na 

Constituição Federal, o Prefeito incorre na prática de crime de responsabilidade. Há 

informações de que esses repasses estão sendo feitos em valores menores do previsto 

na lei orçamentária e, ainda, em datas posteriores ao dia 20 (vinte) de cada mês. Esta 

omissão do Prefeito embaraça o funcionamento do Poder Legislativo e fere 

frontalmente o princípio constitucional da independência dos poderes.” 

Continuando, o vereador Wesley alega que amizade é uma coisa e que o governo 

vem em primeiro lugar. Tece comentários sobre os repasses para o Poder Legislativo 

e afirma que está preocupado com a situação financeira do Município. Diz que é líder 

natural do Partido Democrático Trabalhista –PDT nesta Casa, mas não é líder do 

Prefeito. Fala que respeita o compromisso que as autoridades tem com a população 

e a amizade que tem pelo Prefeito Interino, entretanto ressalta que o PDT não irá 

compactuar com despesas ilegais, pois os princípios legais têm que ser observados e 

que todas as decisões têm que contribuir para o bem da população, em especial do 

funcionalismo público, colocando inclusive o pagamento em dia. Diz que esta Casa 

têm que ser respeitada e os prazos dos pedidos de informações têm que ser 

cumpridos. Relata que a ambulância está necessitando de pneus novos e cita a 

importância da instalação de redutor de velocidade na via de acesso à balsa. Enfatiza 
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que o mais importante é o Poder Executivo fornecer as informações solicitadas. Pede 

ao Presidente que resguarde a verdade, pois esta Casa é a guardiã das leis e alega que 

seus pedidos são para contribuir. O vereador Clodoaldo agradece a preocupação do 

vereador Wesley, entretanto afirma que a questão dos repasses é de responsabilidade 

exclusiva a Mesa e que esta nunca se intrometeu nos trabalhos realizados pelos 

vereadores. O Presidente também agradece a preocupação do vereador Wesley e 

coloca à disposição dos vereadores seus atos, em especial os da parte financeira. 

Ressalta que o pagamento de todos está em dia, que as diárias estão sendo pagas e 

que veículo atende a todos. Coloca sua prestação de contas à disposição, afirma que 

não tem nada para esconder e que não quer maltratar ninguém. O vereador Wesley 

diz que o Presidente e o vereador Clodoaldo não entenderam o teor do seu 

requerimento. Fala que o atraso no repasse dos recursos para o Poder Legislativo 

pode fazer falta e que não está questionando o pagamento de salários. Indaga se os 

repasses estão sendo feitos nos prazos legais. O vereador Clodoaldo faz a leitura de 

demonstrativo dos repasses ao Poder Legislativo. O Presidente afirma que é decisão 

sua entrar na justiça ou não contra o Prefeito. O vereador Wesley diz que não está 

suspeitando de atos nesta Casa. O vereador Clodoaldo reafirma que a Mesa tem atos 

próprios. O Presidente fala que o vereador Wesley apresentou o requerimento para 

ferrar a Mesa. O vereador Clodoaldo pergunta ao vereador Wesley se este quer que 

a Mesa Diretora entre na justiça contra o Prefeito Municipal que pertence ao seu 

partido. O Presidente afirma que quer que fique bem claro que a responsabilidade 

dos repasses é sua, ou seja, do Presidente desta Casa. Submetido à votação, é 
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aprovado por unanimidade. Neste momento, é apresentada a Moção n.º 31, de 2015, 

de autoria do Presidente, pela qual consigna aplausos ao Grupo de Jovens Viver e 

Expressar, da Paróquia de Santa Ana, pela bela encenação da paixão, morte e 

ressurreição de Jesus Cristo, realizada na última sexta-feira, dia 3 de abril, nesta 

cidade. Colocada em discussão e votação, recebe aprovação unânime. Neste 

momento, o Presidente distribui para a Comissão de Finanças e Controle parecer do 

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

2005. O Presidente da Comissão, vereador Wanilton avoca para si a relatoria da 

matéria. ORDEM DO DIA.  Levado o Projeto de Lei n.º 77, de 2015, à discussão e 

votação únicas, é aprovado por unanimidade. Imediatamente, a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação apresenta o parecer de redação final do projeto de lei 

ora aprovado que, submetido à discussão e votação única, é aprovado unanimemente. 

GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o vereador Daniel parabeniza 

o atual Prefeito Municipal, senhor Idevan Vaz de Resende, deseja boa sorte e cautela, 

haja vista que a situação não permite sonhar muito. Solicita ao Prefeito para priorizar 

a folha de pagamento e colocá-la em dia. Afirma que a cruz está pesada e que a 

situação não é diferente nas cidades da região. Diz que conhece a competência e 

experiência do senhor Idevan. Relembra que quando o senhor Sérgio Pazini iniciou 

o mandato queria resolver tudo e fazer muitas coisas, entretanto as coisas não fluíram 

da maneira desejada. Cita que o campo de futebol está com as obras paradas. Pede a 

Deus que ilumine para a situação melhorar. Relata que a entrada da Cidade de 

Araguari está em obras há muito e é de responsabilidade do Estado. Fala que na 
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Cidade de Uberlândia há muitas obras paradas. Afirma que diante da situação tem 

que ter cautela e que a folha de pagamento tem que ser priorizada. Solicita ao Prefeito 

a reforma da estrada que liga a Cidade de Indianópolis à Cidade de Nova Ponte. De 

posse da palavra, o vereador Antônio Roberto agradece a presença do Prefeito e 

comunica que visitará a Prefeitura na próxima semana. Indaga ao Presidente se as 

obras no anexo da Câmara foram reiniciadas e o parabeniza por ter trocado os 

profissionais para que se tenha uma obra bem feita. Afirma que o Presidente parou a 

obra na hora certa. Salienta que a obra ficará para o povo, pois os governantes são 

passageiros.     Finaliza, pedindo licença para se retirar por estar com dor de cabeça. 

Com a palavra, o vereador Rafael deseja boa sorte ao Prefeito. Cita que as contas de 

água e energia e os consignados da Prefeitura não estão em dia. Solicita ao Prefeito 

que coloque a folha de pagamento em dia e ressalta que os fornecedores têm que ser 

pagos. Fala que o mandato completou dois anos e três meses e que nem cinco por 

cento das indicações foram atendidas. Alega que desde dois mil e sete a escola pró-

infância deveria ter sido inaugurada. Relata que o ginásio de esporte não está 

funcionando porque o piso foi retirado. Salienta que tem muitas coisas para serem 

resolvidas e que nesses dois meses o atual Prefeito, com a cabeça erguida, com 

certeza vencerá. Fazendo uso novamente da palavra, o vereador Daniel solicita ao 

Prefeito que informe para a população o número do telefone da concessionária 

responsável pela iluminação pública. De posse da palavra, o vereador Wanilton 

esclarece que a Comissão de Finanças e Controle tem trinta dias para analisar o 

parecer do Tribunal de Contas às contas do Município exercício 2005. Diz que se 
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aqui nos arquivos desta Casa não tiver os balancetes irá solicitá-los na Prefeitura. 

Com a palavra, o vereador Sildo agradece a presença do Prefeito e solicita a 

manutenção das estradas rurais da região de Angico e a mudança da caçamba de lixo 

localizada nas proximidades da Companhia Agrícola de Indianópolis -CAIND para 

o final da Rua Marechal Deodoro, saída do senhor Glicério. Novamente com a 

palavra, o vereador Rafael solicita ao Prefeito que notifique as pessoas que alugam 

prédios públicos para que cuidem dos banheiros. Fazendo uso da palavra, o vereador 

Wesley deseja muita sorte ao Prefeito. Sugere que se a receita nos dois meses atingir 

três milhões de reais que retire dois para a folha de pagamento, quinhentos mil para 

pagar fornecedores e com o restante, quinhentos mil, pode fazer proezas. Comunica 

que visitará Municípios vizinhos para averiguar as receitas. Tece comentários sobre 

o processo eleitoral e sugere a realização de simpósios políticos para atrair o interesse 

da população, especialmente dos jovens. Afirma que sempre lutará pela verdadeira 

democracia nesta Casa e que o Prefeito pode contar com sua ajuda, pois está à 

disposição. Neste momento, o Prefeito pede licença e se retira. De posse da palavra, 

o vereador Clodoaldo cita a alínea “o”, do art. 23, e o art. 192, do Regimento Interno. 

Em aparte, o vereador Wesley diz que ainda tem muito que aprender e que no 

Congresso Nacional os parlamentares interrompem a sessão para pesquisar o 

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

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

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia vinte e dois, no 
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horário regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das 

Reuniões, 6 de abril de 2015. 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Presidente 

 
 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Secretário 

 

 

 


