
ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia quinze 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. PEQUENO EXPEDIENTE. 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; da ata da reunião anterior, 

que, discutida e votada, é aprovada sem alterações; e das correspondências 

recebidas. Neste momento, são apresentadas as Indicações n.º 33, de 2017, de 

autoria do vereador Lusmar, por meio da qual solicita ao Prefeito Municipal 

providências para a retirada de canteiro central na Rua Prachedes Fernandes 

Pereira, Bairro Vila Nova, nesta Cidade. Colocada em discussão, o vereador 

Lusmar informa que devido à falta de espaço, a via, em ambos os sentidos, 

não comporta dois veículos lado a lado. Fala que a permanência desses 
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canteiros é de toda desnecessária por dificultar o trânsito, além do mais não 

há conservação dos canteiros. O vereador Elmar informa que no mandato 

anterior este pedido foi feito, inclusive com abaixo assinado dos moradores e 

que as ruas são desniveladas. Levada à votação, é aprovada por unanimidade; 

n.º 34, de 2017, também de autoria do vereador Lusmar, por intermédio da 

qual solicita ao Prefeito Municipal as seguintes providências: a) determinar a 

apuração do tempo de serviço público municipal do ex-servidor Vicente 

Izidoro Vieira, utilizando-se, caso necessário, todos os meios de prova para 

este fim; e b) concluído o procedimento administrativo apuratório, expedir a 

certidão de tempo de serviço do ex-servidor, destinada a instruir requerimento 

de aposentadoria. Submetida à discussão, o vereador Lusmar relata que foi ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social –INSS e deparou com a situação do 

ex-servidor que não pode dar iniciar o processo de aposentadoria por falta de 

documentos. Sugere que a Secretaria de Assistência Social e o Centro de 

Referência de Assistência Social -CRAS orientem as pessoas que irão se  

aposentar sobre a documentação correta necessária para conseguirem esse 

benefício previdenciário. Colocada em votação, é aprovada unanimemente; e 

n.º 35, de 2017, subscrita por todos os vereadores, pela qual solicitam ao 

Prefeito Municipal providências para a reforma da casa da senhora Elisabete 

Esteves, localizada na Rua Francisco Pereira dos Santos, n.º 493, no 
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Loteamento Santana, nesta Cidade. Levada à discussão, o vereador Barroso 

lembra que sugeriu que os recursos não utilizados pelos vereadores na verba 

indenizatória sejam aplicados em casos como o da reforma da casa da senhora 

Elisabete. Alega que terá que ser construída outra residência, não é só 

reformar. Solicita ao Presidente intervenção junto ao Chefe do Poder 

Executivo para tratar deste assunto. De autoria do vereador Clodoaldo, é 

apresentada a Moção n.º 3, de 2017, por intermédio da qual consigna aplausos 

à senhora Adairlei Aparecida da Silva Borges, Secretária Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pelas ações de gerenciamento de 

área contaminada e gestão de resíduos sólidos. Submetida à discussão e 

votação, recebe aprovação unânime. De autoria do Prefeito Municipal, são 

apresentados os Projetos de Lei n.º 12, de 2017, que dá nova redação aos arts. 

2º, 5º e 6º, da Lei Municipal n.º 1.333, de 15 de maio de 2002, que dispõe 

sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável –CMDRS; e n.º 13, de 2017, que autoriza a abertura de crédito 

suplementar mediante anulação parcial de dotações do Orçamento vigente. O 

Presidente comunica que nas mensagens de encaminhamento dos projetos o 

autor solicita que as proposições tramitem sob o regime de urgência especial, 

conforme previsto no art. 169, do Regimento Interno. Informa, ainda, que o 

Projeto de Lei n.º 12, de 2017, tem que ser aprovado para ser protocolado nos 
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órgãos estaduais até o dia dezessete deste mês para que o Município não 

perca recursos. De autoria da Mesa Diretora, são apresentados requerimentos 

para que os Projetos de Lei n.º 12, de 2017, e n.º 13, de 2017, tramitem sob o 

regime de urgência especial. Colocados em discussão e votação, cada um por 

sua vez, são aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o Presidente 

distribui para pareceres o Projeto de Lei nº 12, de 2017, às Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Serviços Públicos e o Projeto de Lei n.º 

13, de 2017, às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças e 

Controle. O Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

vereador Welbemar, nomeia, para relatores dos Projetos de Lei n.º 12, de 

2017, e n.º 13, de 2017, os vereadores Carla e Elmar, respectivamente. O 

vereador Clodoaldo, Presidente da Comissão de Serviços Públicos, designa o 

vereador Barroso relator do Projeto de Lei n.º 12, de 2017. O Presidente da 

Comissão de Finanças e Controle, vereador Barroso, avoca para si a relatoria 

do Projeto de Lei n.º 13, de 2017. De autoria da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, é apresentado parecer oral pela constitucionalidade, 

legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 12, de 2017. 

Submetido à discussão, a relatora, vereadora Carla, alega que o Município 

não pode perder recursos. Em sequência, a Comissão de Serviços Públicos 

apresenta parecer favorável à normal tramitação do Projeto de Lei n.º 12, de 
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2017. Colocado em discussão, o vereador Barroso, relator da matéria, afirma 

que o projeto é simples e indaga se o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário do Município de Indianópolis –CODEMI poderia indicar 

representantes para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. O senhor Marcos Antônio Morais, presente no Plenário, informa 

que o CODEMI não está instituído. O vereador Lusmar agradece a presença, 

no Plenário, do Secretário Municipal de Administração e Finanças, senhor 

Adailton Borges Amaro, e afirma que está preocupado com a situação do 

acerto dos contratados. Diz que esta Casa já aprovou projeto de 

suplementação e o acerto dos contratados não foi feito. Fala da necessidade 

de se fazer este pagamento para que as pessoas fiquem tranquilas e possam 

aproveitar a festa que ocorre neste mês de maio. O Presidente lembra que os 

vereadores combinaram com o Prefeito Municipal que o acerto dos 

contratados seria feito e que esta Casa está empenhada em resolver este 

assunto, pois as pessoas estão necessitando, há muitas que estão 

desempregadas. Pede ao senhor Adailton que se empenhe para regularizar 

essa situação e que se houver necessidade convocará reunião extraordinária 

para aprovar o Projeto de Lei n.º 13, de 2017, que necessita de dois turnos. 

ORDEM DIA. Levado o Projeto de Lei n.º 12, de 2017, à discussão e 

votação únicas, é aprovado por unanimidade. Imediatamente, a Comissão de 
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Legislação, Justiça e Redação apresenta o parecer de redação final do projeto 

de lei ora aprovado, que, discutido e votado, recebe aprovação unânime. 

GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente comunica que convocará os 

vereadores para reunião extraordinária a realizar na próxima segunda-feira, 

logo após o término da reunião ordinária, para deliberação, em segundo turno, 

do Projeto de Lei n.º 13, de 2017. Fazendo uso da palavra, o vereador Lusmar 

solicita ao Presidente agendar reunião entre os vereadores e o Secretário 

Municipal de Administração e Finanças para análise, discussão e 

apresentação de emendas ao Projeto de Lei n.º 11, de 2017, de autoria do 

Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2018, e dá outras providências. De posse da palavra, o 

vereador Clodoaldo relata que esteve no Estádio Sérgio Pacheco no último 

domingo e pôde constatar a animação da população ao assistir partida de 

futebol entre os times das Cidades de Indianópolis e Araguari. Diz que se 

entristeceu pelo fato do time da Cidade de Indianópolis ter só um jogador 

daqui e o restante de fora. Opina que vários jovens atletas daqui poderiam ser 

sido aproveitados e sugere a realização de campeonato entre as cidades que 

fazem parte das Regiões Integradas de Desenvolvimento –RIDEs. Afirma 

que, assim, a Cidade de Indianópolis poderá formar time com atletas daqui e 

ter chance de classificação. Ressalta que o Poder Público tem que investir nos 
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atletas daqui. Continuando, fala sobre a Moção n.º 3, de 2017, e solicita ao 

senhor Adailton que transmita o teor da mesma à senhora Adairlei, sua 

esposa. Tece comentários sobre indicações e requerimentos, afirma que o 

governo municipal atual tem que estabelecer prioridades, tem que ter um 

rumo, como, por exemplo, acerto de contratados e fornecedores. Com a 

palavra, o vereador Welbemar fala sobre o time de futebol e diz que concorda 

com o vereador Clodoaldo. Afirma que o time está empregando pessoas de 

fora e assim tirando oportunidade dos jogadores daqui. Cita que em reunião 

com o Prefeito Municipal os vereadores pediram para que os atletas daqui 

participassem, o que não aconteceu. Continuando, relata que visitou a 

Associação da Microrregião dos Municípios do Vale do Paranaíba – AMVAP 

e que está preocupado com as orientações que recebeu quanto à legalização 

das entidades para recebimento de recursos. Informa que as entidades terão 

que seguir rigorosamente trinta e dois itens e que o Município não possui 

nenhuma que esteja dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente. 

Comunica que no dia seis do mês de julho será realizada reunião com o 

pessoal da AMVAP para orientação às associações. Em aparte, o vereador 

Lusmar parabeniza o vereador Welbemar e informa que o Conselho 

Comunitário de Campo Alegre está sendo presidido pelo senhor Jesus 

Aparecido Borefes e que vários eventos estão sendo realizados e que a 
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reunião com o pessoal da AMVAP será de suma importância para todas as 

entidades do Município. Fazendo uso da palavra, o vereador Barroso afirma 

que não quer desmerecer nenhum comentário. Fala sobre a importância de 

verificar o Orçamento quando da apresentação de indicações. Enfatiza que a 

indicação é uma sugestão feita pelo vereador e o Prefeito atende se tiver 

disponibilidade.  Continuando, relata que gosta muito de futebol, haja vista 

que foi jogador e Presidente da Associação Desportiva Indianopolense –ADI. 

Afirma que não é fácil presidir a associação e que dá trabalho, como a venda 

de rifas, bolões e conseguir patrocínios. Ressalta que se o time for bem vai ser 

incentivo para os jogadores daqui. Fala que o time tem que ser competitivo, 

que estreou bem, e que tem que formar e preparar um time para o futuro. O 

Presidente ressalta que cada um tem sua opinião com relação ao futebol. 

Afirma que é inaceitável investir no time e não investir na escolinha de 

futebol. Novamente com a palavra, o vereador Clodoaldo diz que os jovens 

atletas daqui ficam desanimados, pois não há incentivo. Alega que sempre 

torceu pelo time de Indianópolis, mas que não concorda com a maneira como 

está sendo feito. Em aparte, o vereador Lusmar diz que o Prefeito prometeu 

dar oportunidade para os atletas daqui e não cumpriu. Ressalta que aqui tem 

muitos talentos. Retornando ao uso da palavra, o vereador Welbemar afirma 

que o atleta daqui que estiver parado vai continuar, pois não tem incentivo. 
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De posse da palavra, o vereador Marcos Túlio salienta que se não começar 

um trabalho de base na escolinha de futebol e dar continuidade no próximo 

ano não terá atletas novamente para formar time. Relata que aqui tem gente 

boa, só tem que valorizar. Diz que é uma falta de respeito o time que 

representa Indianópolis ser formado pela maioria de atletas de fora. Com a 

palavra, o vereador Elmar parabeniza os responsáveis pelo esporte e fala que 

é difícil. Informa que há um grupo de atletas do futebol sub-dezessete que 

estão disputando partidas na Cidade de Uberlândia e que a Prefeitura está 

incentivando. Continuando, tece comentários sobre os contratados e afirma 

que esta Casa está preocupada com os acertos. Diz que a realização da festa 

de maio e carnaval é algo positivo, entretanto tem que fazer os acertos dos 

contratados. Parabeniza o vereador Clodoaldo pela apresentação da Moção n.º 

3, de 2017, e relata que viu uma pessoa jogar sacola no antigo lixão, área que 

está sendo recuperada. Enfatiza que o cidadão tem que ser conscientizado 

sobre a questão do lixo. Fazendo uso da palavra, a vereadora Carla 

cumprimenta a todos e agradece os colegas pela aprovação do Projeto de Lei 

n.º 12, de 2017, como representante do meio rural e membro do CMDRS. 

Afirma que o projeto será de grande valia para o setor rural. Informa que o 

valor cobrado do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural –ITR do 

Município de Indianópolis é um dos mais altos do Estado de Minas Gerais e 
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tece comentários sobre a delimitação do Município. De posse da palavra, o 

vereador Amadeu cumprimenta a todos, fala sobre futebol e ressalta que o 

povo quer ver o time da Cidade de Indianópolis vencer. Cita que a escolinha 

de futebol sempre funcionou, mas no final não participa dos torneios. Indaga 

qual a renda da realização dos jogos de futebol e qual o objetivo de participar 

dos campeonatos. Afirma que tem que incentivar os atletas daqui. Novamente 

com a palavra, o vereador Barroso pergunta se o Prefeito está pagando 

jogador. Fala que a diretoria do time investe como quiser, pois os recursos 

não são públicos. Faz um breve relato de quando foi Presidente da ADI e fala 

da importância de se manter a escolinha de futebol. Em aparte, o vereador 

Welbemar cita que foi pedido apoio para formar time com atletas daqui e 

agora o time é com pessoas de fora. Questiona se o time for campeão vai 

continuar investir em time de fora de novo. Com a palavra novamente, o 

vereador Clodoaldo pede encarecidamente ao Secretário de Administração e 

Finanças providências para reformar o prédio onde funcionava o Centro 

Escolar Municipal de Educação Infantil –CEMEI para transferências dos 

órgãos Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA, Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural -EMATER, Sistema Integrado de Administração 

Tributária -SIAT, que funcionam no prédio do Sindicato Rural, pois está 

saindo muitas conversas, como o não pagamento pela Prefeitura do aluguel 
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das salas. Cumprida a finalidade da reunião e não havendo mais nada a se 

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

décima quinta reunião do primeiro período da sessão legislativa ordinária do 

corrente ano, a realizar-se no próximo dia vinte e dois do mês de maio, no 

horário regimental, e para a terceira reunião do primeiro período da sessão 

legislativa extraordinária, que se realizará em seguida, determina a lavratura 

desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 15 de maio de 2017. 
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