
ATA DA SEXTA 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 dezessete do mês de outubro 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, Daniel Alves Miranda, Douglas Alexandre Bento Pereira, Elmar 

Fernandes de Resende, Rafael de Almeida Jacó, Sildo Antônio Pedróis e 

Wanilton José Borges. O vereador Clodoaldo José Borges, Secretário, 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 Suplente de Secretário, vereador 

Rafael, que proceda à leitura da Ordem do Dia; da ata anterior, que, levada à 

discussão e votação, é aprovada sem restrições; e das correspondências 

recebidas. Neste momento, o Presidente convida para tomar assento à Mesa 

Diretora o ex-vereador e vice-prefeito eleito, senhor Anídson Gabriel da Silva. 

Continuando os trabalhos, são apresentadas as seguintes proposições: 

Indicação n.º 8, de 2016, de autoria do Presidente e do vereador Wanilton, por 

meio da qual solicitam ao Prefeito Municipal a melhoria da iluminação pública 
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urbana, mediante a colocação de um poste de lâmpada, nas proximidades dos 

seguintes endereços: Rua Joaquim Amaro Primo, n.º 1.350; e Rua Francisco 

Pereira dos Santos n.º 291 e n.º 515. Colocada em discussão e votação, é 

aprovada por unanimidade; Requerimento n.º 8, de 2016, de autoria do 

vereador Wanilton, por intermédio do qual solicita ao Prefeito Municipal o que 

se segue, para instruir o exame das contas do Executivo Municipal, exercício 

de 2012: a) Esclarecer por que a despesa, no valor de R$ 998.646,82 

(novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e 

dois centavos), foi classificada, no Balanço Financeiro (Anexo 13 – Lei nº 

4.320/64) e no Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo17 – Lei nº 

4.320/64), das aludidas contas, como despesa extraorçamentária – despesas não 

regularizadas no exercício de 2012; b) Em relação a essa despesa, informar o 

seguinte: b.1) credor(es); b.2) data(s) de pagamento(s); b.3) valor(es) do(s) 

pagamento(s); b.4) forma(s) de pagamento (cheque ou transferência bancária). 

Requer, por fim, a apresentação dos comprovantes de pagamento da aludida 

despesa. Levado à discussão, o vereador Wanilton esclarece que foi iniciado o 

processo de julgamento das contas do Executivo Municipal, exercício de 2012, 

que recebeu parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

pela rejeição. Salienta que é função primordial do vereador fiscalizar, por isso 

está pedindo estas informações. Submetido à votação, recebe aprovação 
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unânime; Moção n.º 13, de 2016, subscrita por todos os vereadores, por meio 

da qual consignam voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Aristides 

Pereira Filho, ocorrido no último dia 23 do mês de setembro, do corrente ano. 

Colocada em discussão e votação, é aprovada unanimemente; e a Moção n.º 

14, de 2016, também subscrita por todos os vereadores, pela qual consignam 

voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Cândida de Resende, 

ocorrido no último dia 12 do mês de outubro, do corrente ano. Levada à 

discussão e votação, é aprovada por unanimidade. O Presidente comunica que 

na próxima reunião será apresentada moção de pesar pelo falecimento do pai 

do senhor Roberto do táxi. GRANDE EXPEDIENTE. Neste momento, 

fazendo uso da palavra, o vereador Wanilton relata que no ano de 2013 

apresentou o mesmo pedido para instalação de postes, constante da indicação 

aprovada nesta reunião. Informa que, em algumas vias públicas, há necessidade 

da extensão da rede de iluminação pública e que os moradores solicitam estas 

melhorias. De posse da palavra, o vereador Rafael cita que uma via nas 

proximidades do cemitério está necessitando também de expansão da rede 

elétrica e que apresentou o pedido no ano de 2014. O Presidente diz que este é 

o oitavo pedido de extensão de rede de iluminação pública. Salienta que o 

vereador trabalha, mas não é atendido. Ressalta que os representantes têm que 

servir ao povo, que o Poder Executivo teve tempo sim para realizar os serviços, 
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que irá xerocar o pedido e repassar aos moradores. Em aparte, o vereador 

Wanilton explica que desde o ano de 2008 estes pedidos são apresentados. 

Novamente com a palavra, o vereador Rafael informa que é cobrada dos 

moradores a Contribuição de Iluminação Pública –CIP para manter e melhorar 

a iluminação pública na área urbana. O Presidente enfatiza que o Município 

cobra dos moradores e não oferece o serviço, que é uma coisa simples. Com a 

palavra, o vereador Wesley cumprimenta a todos e diz que irá fazer uso da 

palavra pois está em processo de despedida. Relata que recebeu um livro sobre 

estudos legislativos, ressalta a importância do Poder Legislativo e afirma que 

esta Câmara não foi atendida. Elogia as assessorias desta Casa e fala que tem 

que haver maior interação entre os vereadores e o povo. Enfatiza que o Poder 

Legislativo é um poder único e responsável por tudo. Salienta que sua 

passagem aqui como edil foi significante e marcante. Fazendo uso da palavra, 

o vereador Elmar tece comentários sobre as moções de pesar que foram 

apresentadas. O Presidente registra e agradece a presença no Plenário do ex-

vereador, senhor Ivo José Fernandes, da senhora Carla, eleita vereadora, e do 

jovem Lucas, bisneto do senhor Aristides Pereira Filho.  Cumprida a finalidade 

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

a sétima reunião do segundo período da sessão legislativa ordinária do corrente 

ano, a realizar-se no próximo dia sete do mês de novembro do corrente ano, no 
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horário regimental, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala 

das Reuniões, 17 de outubro de 2016. 

 
 
 

ANTÔNIO ROBERTO DOS REIS DA SILVA 
Presidente 

 

 

 

RAFAEL DE ALMEIDA JACÓ 
Suplente de Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 


