
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO SEGUNDO 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 oito do mês de setembro 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, Wesley 

José da Rocha Naves, Suplente de Secretário, Daniel Alves Miranda, 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 que assuma a função de 

Secretário e proceda à leitura da Ordem do Dia; da ata reunião anterior, que, 

discutida e votada, é aprovada, por unanimidade; 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 n.º 86, de 2015, de autoria do Prefeito 

Municipal, que inclui meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015 

e autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 24.000,00 
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(vinte e quatro mil reais) ao Orçamento vigente, e dá outras providências, na 

forma do Substitutivo n.º 1. A Comissão de Finanças e Controle apresenta os 

seguintes pareceres, que são colocados em discussão, cada um por sua vez: 1º) 

concluindo pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei n.º 84, de 

2015, de autoria do Prefeito Municipal, na forma do Substitutivo n.º 1, proposto 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e com as recomendações 

constantes da fundamentação do parecer, que autoriza o Município de 

Indianópolis a dar baixa nos créditos tributários prescritos, e dá outras 

providências; e 2º) concluindo pela adequação financeira e orçamentária do 

Projeto de Lei n.º 86, de 2015, na forma do Substitutivo n.º 1, proposto pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em ato contínuo, é apresentado o 

Requerimento n.º 35, de 2015, de autoria do vereador Wanilton, por meio do qual 

solicita ao Prefeito Municipal as seguintes informações: a) por que o caminhão 

coletor compactador de lixo há mais de dois meses não está sendo usado nos 

serviços de coleta de lixo? e b) por que o aparelho de Raio X, instalado na Unidade 

Mista de Saúde Batista Naves, encontra-se há mais de quatro meses sem 

condições de uso? Levado à discussão e votação, é aprovado por unanimidade. 

ORDEM DO DIA. Submetidos o Substitutivo n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 84, de 

2015, e o Substitutivo n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 86, de 2015, cada um por sua 

vez, à discussão e votação únicas, são aprovados unanimemente. Logo em 

seguida, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresenta os pareceres de 
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redação final dos projetos de lei ora aprovados, que, discutidos e votados, 

separadamente, recebem aprovação unânime. GRANDE EXPEDIENTE. 

Fazendo uso da palavra, o vereador Wesley cumprimenta a todos e relata que 

esteve com o Chefe do Poder Executivo e pôde verificar que o Município está 

realmente passando por um momento muito difícil, estranho e dramático. Afirma 

que todos estão sentindo muita dificuldade, cita que a opinião dos nove vereadores 

é de que todo recurso seja revertido para a folha de pagamento dos servidores 

municipais. Ressalta que se o problema da folha não for resolvido agora, a vaca 

irá pro brejo. De posse da palavra, o vereador Rafael cumprimenta a todos e tece 

comentários sobre a Indicação n.º 59, de 2015, apresentada na última reunião, que 

solicita ao Prefeito Municipal a construção de posto policial na entrada da cidade, 

com parceiros privados. Relata que ocorreu furto na sua família e mais dois na 

noite anterior. Cita, ainda, a explosão da agência do Banco do Brasil há quinze 

dias. Enfatiza que os comerciantes estão dispostos a colaborar com a construção 

do posto policial e que tem que ter a união urgente de todos para concretizar esta 

obra. Com a palavra, o vereador Elmar concorda que o Prefeito Municipal tem 

que cortar gastos para sanar o problema da folha de pagamento. Novamente com 

a palavra, o vereador Wesley afirma que todos têm que correr atrás para solucionar 

os vários problemas do Município. Solicita aos colegas que assinem ofício para 

ser enviado ao DER, que pede o recapeamento da rodovia Acesso 900AMG1105. 

Comunica que está recolhendo assinaturas para solicitar junto aos órgãos 
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competentes o asfaltamento da estrada que faz a ligação da BR 452 ao Lago da 

Usina Hidrelétrica de Miranda. Tece comentários sobre a segurança pública no 

Município e relata que duas máquinas foram roubadas na antiga Fazenda Fertília. 

Fala que a doutora Mary Simone assumiu recentemente a Delegacia Regional da 

Polícia Civil e sugere enviar ofício parabenizando e solicitando mais segurança 

para Indianópolis. Voltando a usar da palavra, o vereador Rafael solicita reunião 

para discutir a construção do posto policial e pede ao Presidente e ao vereador 

Wesley que levem este assunto ao Chefe do Poder Executivo. Em aparte, o 

vereador Wesley sugere a formação de uma comissão de vereadores para 

acompanhar a construção do posto policial. Fazendo uso da palavra, o vereador 

Wanilton parabeniza a Polícia Militar pela aquisição da nova viatura e solicita ao 

vereador Wesley verificar junto ao Prefeito o envio de projeto de lei legalizando 

posse de terrenos. Em resposta ao vereador Wanilton, o vereador Wesley diz que 

irá procurar o senhor Osvando, responsável pelo setor de tributos da Prefeitura. 

De posse da palavra, o vereador Daniel discorre sobre segurança pública, afirma 

que o Governo Estadual só investe em cidades que dão mídia, em Municípios de 

grande porte, o que gera revolta, pois aqui os policiais não têm nem armas para 

enfrentar os bandidos. Diz que esta atitude do Estado é falha. Relata que vários 

pedidos já foram feitos e que o Governo não atende. Fala que se não fosse a 

assistência que a Associação de Promoção e Defesa Social -APRODESA dá à 

Polícia Militar local esta não tinha adquirido veículo melhor. Alega que é 
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revoltante esta omissão do Estado e o Município ter que arcar com todas as 

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

todos, convoca os colegas para a quarta reunião do segundo período da sessão 

legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia vinte e um, no 

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

Reuniões, 8 de setembro de 2015. 

DOUGLAS ALEXANDRE BENTO PEREIRA 
Presidente 

 
 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Suplente de Secretário 

 

 

 

 

 


