
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA E SOLENE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS GERAIS, 

PARA POSSE AOS ELEITOS NO PLEITO REALIZADO EM DOIS 

DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS E ELEIÇÃO 

DA MESA DIRETORA. 

 Às dez horas do dia primeiro do mês de janeiro do ano de dois 

mil e dezessete, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores eleitos no 

pleito realizado no dia dois do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, 

os senhores Amadeu Cardoso dos Santos (Partido Trabalhista do Brasil – PT 

do B), Carla Resende Fernandes (Partido Progressista – PP), Clodoaldo José 

Borges (Partido da República – PR), Daniel Alves Miranda (Partido da Social 

Democracia Brasileira – PSDB), Elmar Fernandes de Resende (Partido 

Trabalhista Brasileiro – PTB), José Joaquim Pinto (Partido Social Cristão – 

PSC), Lusmar Antônio Pereira (Partido Socialista Brasileiro – PSB), Marcos 

Túlio da Silva (Partido da República – PR) e Welbemar Alves Xavier 

(Partido da República – PR). Neste momento, é registrada a presença de 

autoridades, assim como durante toda a solenidade. O vereador Marcos Túlio 

da Silva, o mais votado na última eleição municipal, nos termos do caput do 

artigo sexto, do Regimento Interno da Casa, assume a Presidência e, em nome 

de Deus e do Povo de Indianópolis, declara abertos os trabalhos. Em seguida, 
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designa o vereador Clodoaldo José Borges, para funcionar como Secretário 

ad hoc, até a constituição definitiva da Mesa. O Presidente convida os 

presentes a ficarem de pé para ouvir o Hino Nacional Brasileiro, a ser tocado 

pela Banda Musical da Cidade de Araguari, Luiz Bastos. Logo após, o 

Presidente esclarece que todos os vereadores apresentaram à Mesa o diploma 

expedido pela Justiça Eleitoral e declaração de bens com firma reconhecida 

em cartório. O Presidente determina que as declarações de bens constem de 

ata e diz ter verificado que os vereadores, nesta data, possuem os seguintes 

bens: Amadeu Cardoso dos Santos: uma casa, situada na Rua Saturnino 

Ramos dos Santos, n.º 660, Indianópolis/MG, no valor de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais); um carro de passeio, Gol Power 1.6, ano 2008, Placa 

DYD-8109, cor cinza, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); e 

conta bancária na Caixa Econômica Federal, Agência 0161, Operação 013, 

Conta 00031630-8, com saldo de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais); Carla 

Resende Fernandes: um terreno com área de 570,50 metros quadrados, sendo 

13,50 metros de frente, 12,00 metros de fundo, 44,00 metros à direita, 45,50 

metros à esquerda, situado nesta Cidade de Indianópolis/MG, na Rua 

Uberlândia, n.º 63, Centro; e um rebanho composto por vinte cabeças de gado 

leiteiro da marca girolando; Clodoaldo José Borges: um imóvel residencial, 

aproximadamente duzentos e cinquenta metros quadrados, localizado a Rua 
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Saint Clair de Melo, n.º 261, Centro, Indianópolis/MG, no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais); e uma camionete, cabine aberta, 

Marca/Modelo GM/S10 2.2 S, gasolina, Ano/Modelo 2000/2000, Cor Azul, 

Placa KDX 2776, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Daniel Alves 

Miranda: um automóvel, marca Ford, Modelo Belina, Ano e Modelo 1979, 

Gasolina, Cor Prata, Placa GND 1206, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais); e quotas de capital social no Banco Sicoob Agência de 

Indianópolis/MG, no valor de R$ 4.078,27 (quatro mil, setenta e oito reais e 

vinte e sete centavos); Elmar Fernandes de Resende: um veículo marca 

Fiat/Uno eletrônico, cor verde, combustível gasolina, Placa KBF-8246, 

Chassis 9BD146000R5159386, ano 1994, modelo 1994, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais); uma gleba de terras com área total de cinco 

alqueires sem benfeitorias, situada na Fazenda Furnas lado São João, 

Município de Indianópolis/MG, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais); e uma casa residencial situada na Rua Ivanilde Alves da 

Silva, n.º 51, Centro, Indianópolis/MG, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais); José Joaquim Pinto: um lote de terreno urbano, com área de 500,00 

(quinhentos) metros quadrados, composto de uma casa residencial com área 

construída de 100,00  metros quadrados, localizado na Rua Elmiro Alves da 

Silva, n.º 145, Indianópolis/MG; e um lote de terreno urbano, com área total 
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de 500,00 metros quadrados, composto de galpão para comércio com área 

construída de 90,00 metros quadrados, situado na Rua Juvenal Pereira dos 

Santos, n.º 395, Indianópolis/MG, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil 

reais); Lusmar Antônio Pereira: casa gravada com alienação fiduciária pela 

Caixa Econômica Federal, situada na Rua Getúlio Magalhães, n.º 17, 

Indianópolis/MG, avaliada em R$ 100.000,00 (cem mil reais); e um veículo 

Volkswagen Voyage 1988, Placa BNC-2061, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais); Marcos Túlio da Silva: um terreno, constituído pelo lote 314-A, da 

quadra 20, com área total de 312,59 metros quadrados, medindo 10,20 metros 

linha de frente; 10,00 metros na linha de fundo; e 31,00 metros nas linhas 

laterais, situado na Cidade de Indianópolis/MG, com frente para Rua Jovelino 

Fernandes de Resende, confrontando pelo lado direito com Clécio Antônio da 

Silva; pelo lado esquerdo com o lote 314-B; e, pelo fundo, com terreno de 

José Ferreira da Silva, edificado com um prédio residencial, com área de 

58,61 metros quadrados, que tomou o número 159, da Rua Jovelino 

Fernandes de Resende, havido mediante aquisição de Norberto Fernandes 

Braga, conforme registro na matrícula n.º R-1-60.862, no Cartório de 

Registro de Imóveis de Araguari-MG; e Welbemar Alves Xavier: um imóvel 

financiado junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –BDMG, no 

valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), situado à Rua Floriano 
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Peixoto, n.º 405, Centro, Indianópolis/MG. Certificada a autenticidade dos 

Diplomas, o Presidente convida o vereador Clodoaldo José Borges para 

prestar o seguinte compromisso, previsto no artigo setenta da Lei Orgânica do 

Município: Prometo manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do 

Município, as Constituições da República e do Estado, observar as leis, 

promover o bem geral do povo indianopolense e exercer o cargo sob a 

inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Cada um dos 

vereadores presentes confirma o compromisso, declarando: Assim prometo. 

Cumpridas estas formalidades legais, o Presidente declara os eleitos 

empossados. Em ato contínuo, o Presidente dá início à eleição da Mesa 

Diretora do ano legislativo de dois mil e dezessete e explica que a escolha dos 

nomes dos integrantes da Mesa será feita por voto aberto e ostensivo. 

Encerrada a votação, constata-se o seguinte resultado: para o cargo de 

Presidente, o vereador Daniel Alves Miranda recebe cinco votos, dados por 

ele e pelos vereadores Clodoaldo José Borges, Elmar Fernandes de Resende, 

Marcos Túlio da Silva e Welbemar Alves Xavier. A vereadora Carla 

Fernandes de Resende obtém quatro votos, dados por ela e pelos vereadores 

Amadeu Cardoso dos Santos, José Joaquim Pinto e Lusmar Antônio Pereira; 

para Vice-Presidente: o vereador Welbemar Alves Xavier recebe seis votos, 

dados por ele e pelos vereadores Amadeu Cardoso dos Santos, Clodoaldo 
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José Borges, Daniel Alves Miranda, Elmar Fernandes de Resende e Marcos 

Túlio da Silva. Os vereadores Carla Fernandes Resende, José Joaquim Pinto e 

Lusmar Antônio Pereira se abstêm de votar; para Secretário: o vereador 

Marcos Túlio da Silva obtém nove votos; e para Suplente de Secretário: a 

vereadora Carla Fernandes de Resende recebe nove votos. O Presidente 

anuncia que a Mesa da Câmara do presente ano legislativo fica assim 

constituída: Presidente: vereador Daniel Alves Miranda; Vice-Presidente: 

vereador Welbemar Alves Xavier; Secretário: vereador Marcos Túlio da 

Silva; e Suplente de Secretário: vereadora Carla Fernandes Resende. Logo 

após, o Presidente declara os eleitos empossados e os convida a assumirem os 

seus lugares. Neste momento, o Presidente convida os vereadores José 

Joaquim Pinto e Elmar Fernandes de Resende para conduzirem até a Mesa 

Diretora o Prefeito eleito, senhor Lindomar Amaro Borges, e o Vice-Prefeito 

eleito, senhor Anídson Gabriel da Silva. Em sequência, o Presidente verifica a 

autenticidade dos diplomas e as declarações de bens do Prefeito e Vice-

Prefeito, nas quais constam que estes, nesta data, possuem os seguintes bens: 

Lindomar Amaro Borges: um imóvel residencial e seu terreno localizado na 

Rua Getúlio Magalhães, n.º 50, Centro, em Indianópolis/MG, no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais); um título de sócio remido no Clube Estância 

Thermas Privê das Caldas, em Caldas Novas/GO, valor de R$ 5.000,00 
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(cinco mil reais); um título de sócio remido no Clube Thermas do Triângulo, 

em Uberlândia/MG, valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); um título de sócio 

remido no Clube Águas do Vale Náutico Clube Hotel, em Rifânia/SP, valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); um microcomputador LG Dr. Hank e seus 

acessórios, valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); uma motoneta Honda/C100 

Biz Mais, cor prata, Placa HAP-3299, Ano/Modelo 2004/2004, valor de R$ 

4.300,00 (quatro mil e trezentos reais); cinquenta por cento do capital social 

da Empresa Help Confidence Contábil, valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); 

um automóvel, marca Toyota, Modelo Corolla XEI A/T 2.0 L Flex, 

ano/fabricação 2013, modelo 2014, cor prata supernova, quatro portas, Placa 

OPZ-1414, financiado em trinta e seis parcelas junto ao Banco Toyota do 

Brasil S/A, valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais); e um lote de 

terreno urbano, localizado na Rua Aristides Assis Pereira, com área total de 

519,00 metros quadrados, valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e Anídson 

Gabriel da Silva: capital social da Empresa Anídson Gabriel da Silva ME, 

CNPJ 23.891.682/0001-75, valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); uma 

gleba de terra com 9,68 hectares, valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais); uma área de 5,5 hectares situada na Fazenda Pequi, Município de 

Indianópolis/MG, valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); uma casa 

residencial com cômodo de comércio situada na Rua Suíça, n.º 287, Bairro 
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Tibery, Cidade de Uberlândia/MG, valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais); um prédio comercial localizado na Rua Presidente Vargas, n.º 841, 

Centro, Cidade de Indianópolis/MG, avaliado em R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais); uma gleba de terra de 3,87 hectares situada na 

Fazenda Marinheiro, região de Boa Vista, valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais); um automóvel Fiat Strada, Ano/Modelo 2009/2009, 

Placa HIH-5360, valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); uma gleba de terra 

de 3,05 hectares sem benfeitorias situada na Fazenda Furnas, Município de 

Indianópolis/MG, avaliada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); uma gleba 

de terra de 10,36 hectares situada na Fazenda Boa Vista, Município de 

Indianópolis/MG, valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e uma gleba 

de terra de 2,00 hectares situada na Fazenda Marinheiro, Município de 

Indianópolis/MG, valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em seguida, o 

Presidente pede ao Prefeito eleito que preste o compromisso, previsto no 

artigo setenta, da Lei Orgânica do Município. O mesmo compromisso é 

repetido pelo Vice-Prefeito. Em ato contínuo, o Secretário procede à Leitura 

do Termo de Posse dos Eleitos, o qual é assinado pelo Prefeito, Vice-Prefeito 

e membros da Mesa da Câmara. Cumpridas as formalidades legais, o 

Presidente declara o Prefeito e o Vice-Prefeito empossados. Fazendo uso da 

palavra, o vereador Lusmar Antônio Pereira, cumprimenta todos e solicita ao 
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Prefeito Municipal, senhor Lindomar, que trate a população como o seu pai, 

senhor Jair Amaro, ex-prefeito, tratou. Afirma que está de volta ao Poder 

Legislativo para ajudar e trabalhar em prol do povo. Diz que a política está 

atravessando momento difícil, que todos têm que participar para melhorá-la, e 

que o processo deve se iniciar pelos Municípios. Relata que a Comunidade de 

Campo Alegre está abandonada e merece receber atenção especial. Promete 

fiscalizar e aprovar leis para o bem do cidadão e que para o país mudar tem 

que haver união. Agradece a presença de todos, em especial de sua família. 

De posse da palavra, o vereador José Joaquim Pinto cumprimenta a todos, 

especialmente sua família e seus eleitores. Alega que se esforçará para 

trabalhar bem, pois seu compromisso é com todos e relata que exercerá seu 

terceiro mandato. Cumprimenta os membros da Mesa Diretora, desejando-

lhes sorte e pede que façam trabalho honesto, haja vista que todos vão 

fiscalizar. Diz que votou no vereador Marcos Túlio da Silva para Secretário, 

pois acredita na sua juventude e como vereador mais velho quer colaborar. 

Deseja boa sorte ao Prefeito Municipal e fala que este pode contar com sua 

ajuda para trabalhar para o bem da comunidade. Relata que o povo está 

sofrido, chorando, com muitos doentes e os políticos esbanjando dinheiro 

público. Finaliza desejando sorte a todos e agradece a presença de cada um. 

Com a palavra, o vereador Elmar Fernandes de Resende cumprimenta todos e 
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agradece primeiramente a Deus e a presença de sua esposa, filhos e cunhados. 

Diz que exercerá seu segundo mandato e que agora empatou com seu irmão, 

senhor José Helvécio Fernandes de Resende, ex-vereador. Agradece o ex-

presidente, senhor Antônio Roberto dos Reis da Silva, pela dedicação às 

obras do anexo e os funcionários desta Casa pela competência. Deseja um 

ano com muita paz e saúde e agradece a presença de todos. Fazendo uso da 

palavra, o vereador Amadeu Cardoso dos Santos cumprimenta e agradece a 

presença de todos. Deseja feliz ano novo a todos e agradece sua família e seus 

eleitores. Solicita que todos trabalhem em conjunto e em prol da cidade para 

que esta mude e que Deus abençoe a todos. Finaliza, agradecendo o senhor 

Daniel Avelar, Presidente do seu partido. De posse da palavra, a vereadora 

Carla Fernandes de Resende cumprimenta a todos e agradece a Deus pelo 

cargo que exercerá, de representante do povo. Agradece os votos que recebeu 

para Presidente e à sua família. Diz que estará à disposição de todos, em 

especial das mulheres e produtores rurais. Fala que conta com todos para a 

construção de uma Indianópolis melhor. Com a palavra, o vereador 

Clodoaldo José Borges cumprimenta a todos e agradece a Deus e sua família. 

Ressalta que política não é fácil, muitas das vezes tem que deixar a família 

para atender ao povo. Agradece seus eleitores e deseja sucesso ao Prefeito e 

Vice-Prefeito que sabem das necessidades do povo. Deseja feliz ano novo a 
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todos e diz que espera que esta Casa ajude na Administração. Fazendo uso da 

palavra, o vereador Welbemar Alves Xavier cumprimenta a todos e agradece 

a Deus esta oportunidade. Agradece também sua família e amigos pela 

conquista e deseja que o Presidente conduza bem esta Casa. Deseja sucesso 

ao Prefeito Municipal, pois este conhece os anseios da comunidade e fala que 

este pode contar com seu apoio. De posse da palavra, o vereador Marcos 

Túlio da Silva cumprimenta a todos e agradece o vereador José Joaquim Pinto 

pelas palavras a ele dirigidas. Agradece a Deus pela oportunidade, seus pais, 

sua namorada, seus familiares, seus amigos e o pastor da igreja Assembleia 

de Deus pelo voto de confiança e demais eleitores. Afirma que pretende 

trilhar o caminho da vereança com discernimento e sabedoria para sempre 

trabalhar em prol do povo. Com a palavra, o Vice-Prefeito Municipal, senhor 

Anídson Gabriel da Silva, agradece a Deus e sua família e a presença de 

todos. Parabeniza os vereadores eleitos, o ex-presidente desta Casa, senhor 

Antônio Roberto dos Reis da Silva, e os funcionários da Casa. Alega que o 

Poder Executivo pretende trabalhar em conjunto com o Legislativo para o 

bem de Indianópolis. Deseja feliz ano novo a todos, com muita esperança, 

saúde e paz. Fazendo uso da palavra, o Prefeito Municipal, senhor Lindomar 

Amaro Borges, cumprimenta a todos e agradece a Deus e sua família que o 

apoiou durante as três campanhas eleitorais. Afirma que trabalhará pelo povo 
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e pela cidade. Agradece os senhores Marcelo José dos Santos, Fernando 

Pereira Corrêa e Anídson Gabriel da Silva seus candidatos a Vice-Prefeito 

pela confiança. Ressalta que pretende trabalhar unido com o Poder 

Legislativo para o bem geral do povo, priorizando a área da saúde. 

Cumprimenta os ex-vereadores em nome do ex-vereador Wilson Alves 

Pereira. Agradece sua esposa Marivânia Márcia Borges Amaro, seus filhos 

Jeferson, Débora e Bárbara, sua nora Cláudia e seu neto João Lucas. Destaca 

que seu pai, senhor Jair Amaro, exerceu o cargo de Prefeito Municipal com 

transparência e honestidade e que como servidor público já trabalhou com 

sete prefeitos. Agradece a presença de sua mãe, senhora Ordália, seus tios e 

demais familiares. Conclama esta Casa para que aprove projetos que 

beneficie toda a população indianopolense. Diz que Deus lhe deu esta 

oportunidade e que exercerá o cargo com dignidade, honestidade e 

transparência e primará pelas coisas certas. Agradece os responsáveis pela 

Banda Musical da cidade de Araguari, Luiz Bastos, senhores João e Ivan, e 

afirma que foi uma surpresa feliz a presença dos músicos, haja vista sua 

paixão pela música. Reafirma que fará o melhor por Indianópolis, priorizando 

as áreas de saúde e educação. Informa que não foi feito o processo de 

transição de governo, mas que espera receber a Prefeitura em boas condições. 

Agradece os ex-prefeitos, pois cada um contribuiu à sua maneira para com o 
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Município. Deseja a todos um dois mil e dezessete com muita paz, 

prosperidade e trabalho com Deus no coração. Pede orações, pois sua tarefa 

não será fácil, mas está bastante animado. Comunica que a Secretária 

Municipal de Saúde será a senhora Renata Custódia Borges; o Diretor do 

Hospital, o senhor Walter Molina; a Secretária Municipal de Educação, a 

senhora Carmenlúcia Ferreira, a Diretora da Escola Municipal de 

Indianópolis, a senhora Ana Regina de Miranda; a Diretora da Escola 

Municipal Tupiniquim, a senhora Adriane Pereira Dias; a Diretora do CEMEI 

– Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil, a senhora Ana Beatriz de 

Carvalho; a Diretora do Centro Múltiplo Uso, a senhora Maria de Fátima dos 

Santos; a Diretora da Escola Municipal de Campo Alegre, a senhora Maria 

Onilda; e a Diretora da Escola Municipal de Angico, a senhora Maria 

Rosângela de Oliveira Côco. Compromete-se a olhar para cada região e suas 

necessidades, deseja sucesso à Mesa Diretora e demais vereadores. Finaliza, 

desejando a todos um ano feliz, abençoado e com Deus no coração. O 

Presidente, vereador Daniel Alves Miranda, cumprimenta a todos e afirma 

que é com muita satisfação e prazer que dá posse ao Prefeito Municipal e 

Vice-Prefeito. Deseja paz e pede que Deus ilumine a todos para que realizem 

com sucesso trabalho em prol da comunidade. Cumprimenta seus familiares, 

em especial sua esposa, senhora Josiely, e sua filha Geovanna. Alega que 
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reeleição não é fácil e que exercerá seu terceiro mandato. Cumprimenta o ex-

Prefeito Municipal, senhor Sérgio Pazini, desejando boa sorte na sua vida e 

afirma que não é fácil atender aos anseios de todos. Diz que concorda com o 

Prefeito Municipal, senhor Lindomar Amaro Borges, quando este falou que 

todos os ex-prefeitos contribuíram de alguma forma para com o Município e 

deseja que, nesta Administração, muitos frutos sejam colhidos. Cumprida a 

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

colegas para a primeira reunião do primeiro período da sessão legislativa 

ordinária do corrente ano, a realizar-se no próximo dia dezesseis, no horário 

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

Reuniões, 1º de janeiro de 2017. 
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