
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 Às vinte horas do dia vinte e dois do mês de maio do ano de dois mil e 

dezessete, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Daniel Alves 

Miranda, Presidente, Welbemar Alves Xavier, Vice-Presidente, Marcos Túlio 

da Silva, Secretário, Amadeu Cardoso dos Santos, Carla Resende Fernandes, 

Clodoaldo José Borges, Elmar Fernandes de Resende, José Joaquim Pinto 

(Barroso) e Lusmar Antônio Pereira. ORDEM DO DIA. Havendo número 

regimental, o Presidente, em nome de Deus e do Povo de Indianópolis, 

declara abertos os trabalhos, oportunidade em que solicita ao Secretário que 

proceda à leitura da Ordem do Dia. Explica que esta reunião extraordinária 

foi convocada para discutir e votar em segundo turno o Projeto de Lei n.º 13, 

de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza abertura de crédito 

adicional suplementar no Orçamento vigente, no valor R$ 1.110.000,00 (um 

milhão cento e dez mil reais), mediante anulação de dotações orçamentárias. 

Submetido o Projeto de Lei n.º 13, de 2017, ao segundo turno de discussão e 

votação, com a redação preparada pela Comissão de Finanças e Controle, é 

aprovado unanimemente. Na discussão, o vereador Lusmar relata que o 
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projeto foi analisado nesta tarde e que os vereadores estão preocupados com o 

pagamento do acerto dos contratados, pois as pessoas estão necessitando do 

dinheiro, ainda mais com a realização da festa de maio. Afirma que o 

Secretário Municipal de Administração e Finanças, senhor Adailton Borges 

Amaro, se comprometeu de fazer os acertos dos contratados para que possam 

gastar na festa. De autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,é 

apresentado parecer de redação final do Projeto de Lei nº 13, de 2017,que, 

discutido e votado, recebe aprovação unânime. Cumprida a finalidade da 

reunião e não havendo mais nada a se tratar, o Presidente agradece a presença 

de todos, determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das 

Reuniões, 22 de maio de 2017. 
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