
ATA DA QUINTA REUNIÃO DO PRIMEIRO 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 vinte e um do mês de março 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, 

Clodoaldo José Borges, Secretário, Daniel Alves Miranda, Douglas Alexandre 

Bento Pereira, Elmar Fernandes de Resende, Rafael de Almeida Jacó e Sildo 

Antônio Pedróis. O vereador Wanilton José Borges 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 Secretário que proceda à leitura da Ordem do Dia; 

da ata reunião anterior, que, ao ser levada à discussão, o vereador Rafael diz que 

não compareceu à última reunião por motivo do nascimento da sua filha na mesma 

data e horário. O Presidente diz que, na última reunião, esqueceu-se de justificar 

a ausência do vereador Rafael. Colocada a ata em votação, é aprovada sem 

restrições. Em seguida, é feita a leitura das correspondências recebidas e, ainda, 

do ofício enviado ao Poder Executivo, subscrito por todos os vereadores, por meio 

do qual solicitam o pagamento de vantagens remuneratórias aos servidores 
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municipais, em especial dos adicionais por tempo de serviços, quinquênios. De 

autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é apresentado e discutido 

parecer concluindo pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.º 92, 

de 2015, e da emenda substitutiva apresentada pelo Prefeito Municipal, que dá 

nova redação aos incisos vinte e vinte e seis do artigo primeiro do projeto. 

Acompanha o parecer da Comissão a Emenda Substitutiva n.º 1, de 2016, que dá 

nova redação ao caput do artigo primeiro do projeto. Da Comissão de Serviços 

Públicos, é apresentado e discutido parecer concluindo pela aprovação do Projeto 

de Lei n.º 92, de 2015. Neste momento, são apresentados as seguintes 

proposições: Indicação n.º 2, de 2016, de autoria do vereador Wesley, pela qual 

solicita a execução de serviço de limpeza das bocas de lobo, localizadas na área 

urbana do Município e na Estrada Euclides José Borges. Levada à discussão e 

votação, é aprovada por unanimidade; Indicação n.º 3, de 2016, de autoria do 

vereador Sildo, por meio do qual indica ao Prefeito Municipal o funcionamento 

de feira livre no Município, para venda, a varejo, de produtos artesanais, 

hortifrutigranjeiros, entre outros, conforme previsto na Lei n.º 1.369, de 10 de 

março de 2003. Levada à discussão e votação, é aprovada por todos. De autoria 

do vereador Daniel, é apresentado o Substitutivo n.º 1 ao Projeto de Lei 

Complementar n.º 8, de 2016. Levada à discussão, o vereador Daniel diz que o 

Projeto de Lei Complementar n.º 8, de 2016, prevê que o abono será pago ao 

servidor cujo dependente tenha idade de até quatorze anos, seguindo critério 
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adotada da Previdência Social. Diz que, diante da necessidade de baixar o 

percentual da folha de pagamento, que atinge, atualmente, 53% da receita base de 

cálculo, a  proposta do substitutivo é manter os vinte e um anos de idade para os 

dependentes do servidor, mas fixar o abono família em valor único de dez por 

cento do salário mínimo que, atualmente, corresponde a oitenta e oito reais. Alerta 

que  a economia deve ser na folha de pagamento dos servidores, nada tem a ver 

com economia de telefones, transporte ou combustível. Esclarece que o 

pensamento não é prejudicar, contudo alguém deve sair lesado. O vereador Daniel 

diz que estudou os casos e a grande maioria recebe menos que o valor estipulado 

na emenda.  Expõe que a emenda foi apresentada, mas será apreciada pelas 

comissões e pede que os vereadores discutam e deem outras ideias. O vereador 

Sildo fala de sua intenção de manter o abono aos filhos de até vinte e quatro anos, 

caso ele seja estudante. O Presidente frisa que a emenda será apreciada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. ORDEM DO DIA. Neste momento, 

são submetidos à discussão e votação únicas, cada um por sua vez, o Projeto de 

Lei n.º 92, de 2015, e as emendas substitutivas a ele apresentadas, e aprovados 

por unanimidade, sendo que a votação das duas emendas substitutivas precedeu à 

da parte do projeto que alteram. Em ato contínuo, a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação apresenta os parecer de redação final do projeto de lei aprovado, 

que, discutido e votado, recebe aprovação unânime. GRANDE EXPEDIENTE. 

O Presidente convida a Irmã Irene Bergamini, previamente inscrita na secretaria 
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desta Casa, a fazer uso da palavra. Com a palavra, a Irmã Irene agradece o espaço 

que lhe foi concedido para apresentar o “Projeto Bê-á-bá – apoio escolar”. Relata 

que durante o período em que trabalhou na cidade percebeu a dificuldades das 

criança, nas matérias de português e matemática e, por consequência, nas outras 

disciplinas. Esclarece que ajudar a fazer as tarefas não estava sendo suficiente, 

pois as dificuldades persistiam. Diz que foi em busca de novos métodos e 

encontrou o Método de reforço SIMP (Sistema Integrado de Matemática e 

Português) e explica que este método desenvolve nos alunos a habilidade na 

interpretação de textos, e através da prática de exercícios matemáticos com 

marcação de tempo, treina e fortalece a memória e capacidade de atenção e 

concentração, ajudando no rendimento escolar.  Fala que, em Uberlândia, é 

cobrado 145 reais mensais de cada aluno, mas sabe que pra realidade do nosso 

Município seria muito difícil os pais arcarem com essa despesa e para ajudar 

chegou ao valor de 80 reais por mês. Diz que, ainda assim, muitas famílias não 

conseguem pagar essa mensalidade. Fala que gostaria de ajudar as crianças mais 

carentes, por isso entrou em contato com entidades na Itália, que arcam com parte 

das despesas, mas está em busca de patrocínio. Informa que muitas mães a 

procuram e, com ajuda de outra professora, atende 42 crianças e tem mais 40 na 

fila de espera. Explica que o método adotado prevê que as crianças sejam 

atendidas duas vezes por semana durante uma hora. Diz que já procurou ajuda 

junto ao Rotary Club e lhe sugeriram apresentar o projeto nesta Casa. Revela sua 
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intenção de buscar apadrinhamento para as crianças, diz que dessa forma a 

população se conscientiza que educação é importante e deve ser de qualidade. O 

vereador Clodoaldo agradece de coração pela preocupação com crianças do 

Município e indaga a irmã Irene o que ela precisa do poder público e se há mesas 

e carteiras suficientes. Em resposta, a irmã Irene diz que a diretora da Escola 

Municipal Tupiniquim, senhora Lucélia,  disse-lhe que não havia sala disponível 

na escola, razão pela qual alugou uma sala, pois as atividades devem ser realizadas 

em local fixo, que também seja apropriado para abrigar o material que utilizam. 

Fala também que a senhora Lucélia doou algumas mesas e carteiras que não 

estavam sendo utilizadas na Escola Municipal Tupiniquim. O vereador Sildo 

agradece a presença da irmã Irene e diz que o Rotary Club irá apadrinhar crianças 

e sugere que a Câmara faça o mesmo, pois não devemos esperar apenas pelos 

recursos vindos da Itália, afinal todos devem ajudar as crianças do nosso 

Município. O vereador Wesley diz que a comunidade precisa de mais pessoas 

como a irmã Irene, parabeniza-a pela atitude e se disponibiliza a apadrinhar uma 

criança. Disponibiliza também um imóvel de sua propriedade para execução de 

atividades pedagógicas, de lazer ou para realização de eventos para arrecadar 

fundos. O Presidente agradece a presença da irmã Irene e esclarece que o 

Orçamento da Câmara não permite esse tipo de despesa, mas diz que conversará 

com vereadores e servidores para apadrinhamento de algumas crianças. Diz que 

irá conversar com o Executivo para ver a possibilidade de ajudar o projeto. O 
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vereador Rafael parabeniza a visitante pela iniciativa e diz que seu sobrinho 

Mateus faz parte do projeto e vem evoluindo bastante. O vereador compromete-

se a apadrinhar a referida criança. A irmã Irene diz que ajudar o projeto é um ato 

de caridade muito grande, pois é um olhar para o futuro das crianças, é a 

construção do futuro delas e convida todos a conhecer o local de execução do 

projeto. A visitante volta a agradecer a oportunidade e se retira. Em ato contínuo, 

o Presidente convida a fazer uso da palavra o senhor Adriano Araújo, responsável 

pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado de Minas Gerais –EMATER, previamente inscrito na Secretaria da 

Câmara. Com a palavra, o senhor Adriano cumprimenta a todos e inicia a 

apresentação do Relatório de Atividades da EMATER do ano de 2015 e 

demonstra a missão, visão e a organização da Instituição. Diz que a empresa conta 

com mais de 2 mil profissionais, distribuídos em 790 municípios atendidos, em 

32 regionais, 7 polos, sendo 4 mil agricultores recebendo assistência técnica. 

Relata que a EMATER está presente no Município há mais de 18 anos, sendo que 

a produção agrícola, atualmente, correspondendo a 29,10% do PIB (R$ 

115.066,00) do Município, e que existem no momento 240 agricultores 

cadastrados na empresa. Diz que a EMATER distribuiu mudas e conseguiu captar 

recursos no montante de R$ 1.805.815,77. Por fim, agradece aos agricultores e 

demais parceiros, principalmente a Prefeitura e a Câmara e agradece ainda ao 

Presidente a oportunidade de apresentar relatórios. O vereador Clodoaldo 



 
 
 
 
 
Ata da reunião ordinária do dia 21.3.2016 
 

 

agradece a presença do senhor Adriano e ressalta o trabalho importante que a 

EMATER faz pelo Município. Lembra que anos atrás o convênio foi cortado e 

houve questionamento de vários produtores. Diz que esta Casa nunca questionou 

o valor no Orçamento repassado à EMATER pois sabe da importância do trabalho 

realizado. O vereador Elmar agradece a presença do senhor Adriano e também 

pelos esclarecimentos. Diz que sempre visita o escritório da EMATAR e vê o bom 

atendimento aos produtores rurais. O Presidente agradece a presença do senhor 

Adriano e também da senhora Patrícia, secretária da EMATER, e a 

disponibilidade de virem até a Casa esclarecerem, demostrarem os resultados e 

diz que esta Casa está à disposição e aberta ao diálogo. O vereador Rafael 

agradece a EMATER pelo trabalho feito, pois os produtores são bem atendidos. 

Pede ao vereador Daniel que cobre respostas do Prefeito sobre economia do abono 

família para que se possa empenhar o quinquênio. 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 quatro de abril, no horário regimental, determina a 

lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 21 de março de 2016. 
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