
ATA DA SEXTA 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 quatorze do mês de março 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, Elmar 

Fernandes de Resende, José Joaquim Pinto (Barroso) e Lusmar Antônio Pereira. 

O vereador Clodoaldo 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 

solicita ao Secretário que proceda à leitura da Ordem do Dia; da ata da reunião 

anterior, que, discutida e votada, é aprovada sem restrições; e das 

correspondências recebidas. Neste momento, o Presidente convida a tomar 

assento à Mesa Diretora o Prefeito Municipal, senhor Lindomar Amaro Borges. 

Depois, são apresentadas as proposições: Indicação n.º 17, de 2017, de autoria 

do vereador Amadeu, pela qual solicita ao Prefeito Municipal o que se segue: a) 

executar, com a máxima urgência, obra de alargamento do leito carroçável da 

ponte sobre o córrego Manoel Velho, localizada na Estrada Euclides José 
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Borges, que dá acesso à Balsa Irineu Alves Rabelo; e b) sinalizar a referida vida, 

com placas indicativas de limite de velocidade permitida e de advertência de 

curvas acentuadas. Colocada em discussão, o autor justifica que foi procurado 

por usuários da mencionada estrada que o pediram para solicitar à Prefeitura o 

alargamento da ponte, a fim de reduzir o risco de acidentes no local. Expõe 

ainda a necessidade de sinalizar a estrada Euclides José Borges, para dar mais 

segurança aos usuários, em especial ao grande número de pessoas que fazem 

caminhadas na via. Levada à votação, é aprovada por unanimidade; Indicação 

n.º 18, de 2017, também de autoria do vereador Amadeu, por meio da qual 

solicita ao Prefeito Municipal a melhoria da sinalização do trânsito da cidade, 

tanto a horizontal quanto a vertical, com prioridade para a sinalização indicativa 

e regulamentadora de redutores de velocidades. Indica também que a reforma da 

sinalização deve ser feita em observância às regras constantes do Anexo II, do 

Código de Trânsito Brasileiro, aprovado pela Resolução nº 160, de 22 de abril 

de 2004, do Conselho Nacional de Trânsito –CONTRAN. Submetida à 

discussão e votação, é aprovada unanimemente; Indicação n.º 19, de 2017, de 

autoria do vereador Lusmar, por intermédio da qual solicita ao Prefeito 

Municipal que determine à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a 

execução do conserto de mata-burro localizado em estrada da Região de Campo 

Alegre, na divisa da propriedade do senhor Jorge Pereira com a de herdeiros de 
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Aristides Pereira Filho. Colocada em discussão e votação, recebe aprovação 

unânime; Requerimento n.º 9, de 2017, de autoria do vereador Welbemar, pelo 

qual requer ao Prefeito Municipal as informações a seguir, referentes aos anos 

de 2013, 2014, 2015 e 2016: a) Comprimento de cada linha do transporte escolar 

realizado pela empresa contratada, incluindo as linhas para as Cidades de 

Uberlândia e Araguari; b) Valor contratado desse serviço, especificando-se o 

preço por quilômetro e por linha; e c) Número de alunos atendidos pelo serviço 

de transporte escolar, discriminando-se por escola. Levado à discussão, o autor 

do pedido conta que já exerceu o cargo de responsável pelo transporte escolar e 

na época fez levantamento das linhas e constatou várias irregularidades. Diz que 

informou diversos órgãos, entre os quais a Câmara Municipal, sobre as 

irregularidades encontradas e que, por essa razão, foi exonerado do cargo. Alega 

que pretende agora analisar despesas com transporte escolar e que começará seu 

trabalho avaliando os gastos dos últimos quatro anos e depois dará notícia aos 

colegas do que conseguir apurar. Submetido à votação, é aprovado por 

unanimidade; e o Requerimento n.º 10, de 2017, também de autoria do vereador 

Amadeu, por intermédio do qual solicita ao Prefeito Municipal as informações a 

seguir: a) Além da contratação da empresa Heita Produções e Eventos Ltda., 

pelo valor global de R$ 72.840,00 (setenta e dois mil, oitocentos e quarenta 

reais), mediante o Contrato n.º 19/2017, foram realizadas outras despesas com a 
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festa do carnaval de 2017? Na afirmativa, discriminar as despesas e seus 

respectivos valores; e b) Como foi realizado o pagamento da empresa 

contratada? Colocado em discussão e votação, recebe aprovação unânime. De 

autoria do Prefeito Municipal, são apresentados os Projetos de Lei n.º 4, de 

2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial mediante anulação de 

dotação do Orçamento vigente; e n.º 5, de 2017, que autoriza a concessão de 

Auxílio Financeiro à Associação de Folias de Reis de Indianópolis e dá outras 

providências. Nas mensagens de encaminhamento dessas proposições, o Prefeito 

Municipal solicita a retirada de tramitação dos Projetos de Lei n.º 1, de 2017, 

que autoriza a concessão de subvenção social à Associação de Folias de Reis de 

Indianópolis; e n.º 3, de 2017, que altera o elemento do inciso IV – QDD – 

Quadro de Detalhamento da Despesa do art. 10, da Lei Municipal nº 1.898, de 

23 de dezembro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do Município de 

Indianópolis para o exercício de 2017, na forma que especifica, e dá outras 

providências. O Presidente relata que foi procurado pelo Presidente da 

Associação das Folias de Reis, senhor Erasmo, para saber sobre o projeto, pois a 

entidade tem compromissos para cumprir e solicita aos vereadores que analisem 

a matéria com carinho. Em sequência, o Presidente distribui os projetos ora 

apresentados para pareceres: Projeto de Lei nº 4, de 2017, à Comissão de 

Finanças e Controle e o Projeto de Lei nº 5, de 2017 à Comissão de Legislação, 
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Justiça e Redação. O Presidente da Comissão de Finanças e Controle, vereador 

Barroso, avoca para si a relatoria do Projeto de Lei n.º 4, de 2017, e informa que 

irá reiterar o pedido de informação apresentado anteriormente a esta proposição. 

Continuando, tece comentários sobre a contribuição de iluminação pública e 

ressalta que os vereadores têm que analisar bem este assunto, haja vista que, 

mediante os levantamentos que fez, há proprietários de imóveis maiores que só 

frequentam o Município nos finais de semana e não pagam nada, enquanto 

outros que possuem imóveis menores são contribuintes do referido tributo. 

Salienta que esta cobrança tem que ser revista e inclusive o dinheiro de quem 

pagou indevidamente deve ser devolvido. O vereador Welbemar, Presidente da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, se autodesigna relator do Projeto de 

Lei n.º 5, de 2017. GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra, o 

vereador Lusmar cumprimenta a todos, especialmente o Prefeito Municipal, e 

relata que visitou a Companhia Energética de Minas Gerais –CEMIG para 

esclarecimentos sobre a cobrança da iluminação pública. Afirma que a 

responsabilidade dessa cobrança é do Município e tem que ser feito um estudo 

minucioso para não haver cobranças injustas. Solicita ao Prefeito que atenda à 

Indicação n.º 19, de 2017, pois o mata-burro que está danificado se encontra em 

uma estrada com grande fluxo de veículos. O Presidente comunica que em 

reunião com o Prefeito Municipal este informou que realizará neste mês e no 
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próximo o pagamento dos acertos dos contratados. Neste momento, o Presidente 

convida a fazer uso da tribuna o senhor Adriano de Araújo e Silva, responsável 

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

Estado de Minas Gerais –EMATER/MG, para apresentação do relatório das 

atividades realizadas pelo escritório local da empresa, no ano 2016,  Com a 

palavra, o senhor Adriano cumprimenta a todos e apresenta o novo responsável 

pela EMATER, senhor Marco Aurélio. Durante a exibição, o Presidente e o 

vereador Lusmar fazem alguns questionamentos. Terminada a apresentação, o 

senhor Adriano agradece as parcerias com os Poderes Executivo e Legislativo e 

entrega nas mãos do Prefeito Municipal e do Presidente desta Casa cópias do 

relatório. Fazendo uso da palavra, o senhor Marco Aurélio convida os 

vereadores para participarem da Feira do Agronegócio Mineiro que será 

realizada no próximo dia vinte e dois na Cidade de Uberlândia para celebração 

de convênio entre o Ministério da Agricultura, EMATER e Instituto Mineiro de 

Agropecuária –IMA com o objetivo de receber recursos para produção de queijo 

artesanal. O Presidente agradece o senhor Adriano e toda sua equipe, deseja 

sucesso ao senhor Adriano, boas-vindas ao senhor Marco Aurélio e ressalta a 

importância da EMATER para o Município. Com a palavra, o vereador Lusmar 

agradece todo o pessoal da EMATER e afirma que quer ser parceiro da entidade, 

pois é representante da comunidade rural de Campo Alegre. Tece comentários 
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sobre reflorestamento, especialmente nas nascentes de água e os períodos de 

seca. Enfatiza que todos têm que trabalhar em conjunto para que, no futuro, 

tenhamos dias melhores. De posse da palavra, o vereador Elmar cumprimenta e 

agradece a presença de todos. Fala da importância da EMATER para o 

Município e agradece o bom atendimento prestado pela entidade aos produtores. 

Com a palavra, o vereador Welbemar agradece os serviços eficientes prestados 

pela EMATER ao Município e parabeniza o Prefeito Municipal. Neste 

momento, o Presidente convida a fazer uso da tribuna o Prefeito Municipal. 

Com a palavra, o senhor Lindomar cumprimenta a todos e diz que é um 

momento importante devido à divulgação do relatório da EMATER. Parabeniza 

a equipe pelos excelentes serviços prestados, pois o Município, que é 

essencialmente agrícola, depende muito da entidade. Diz reconhecer a 

importância do trabalho da EMATER e parabeniza os integrantes da empresa e 

deseja sucesso ao senhor Adriano. Continuando, comunica que realizará o 

pagamento dos acertos dos contratados neste mês e no próximo e que já foi pago 

o acerto de cinco dos dezoito servidores municipais que se aposentaram. 

Informa que os acertos dos contratados, cuja rescisão ocorreu no último ano, não 

foram empenhados. Relata que todos os Municípios estão com problemas e 

enfrentando muitas dificuldades. Expõe sobre a falta de empregos, afirma que 

está entrando em contato com empresas para realizar parcerias e 



 
 
 
 
 

Ata da reunião ordinária do dia 14/3/2017 
 

 

consequentemente oferecer vagas de empregos, pois a Prefeitura não consegue 

absorver a grande demanda de desempregados. Enfatiza que com a ajuda desta 

Casa, com certeza, irá alcançar muitos êxitos. Relata que está reformando alguns 

prédios públicos e que a biblioteca municipal será entregue brevemente. 

Comunica que a Promotoria notificou o Município e exigiu que até o dia vinte 

do mês de abril o Centro de Saúde e o Programa Saúde da Família –PSF Alex 

Fernandes sejam transferidos para o novo prédio, localizado na Rua Tiradentes, 

pois o prédio da Unidade Mista de Saúde Batista Naves está condenado. Afirma 

que está enfrentando muitos problemas, mas que com empenho tudo será 

acertado. Diz que está preocupado com as estradas rurais, pois tem somente uma 

máquina para atender a todos. Fala que contando com o apoio desta Casa na 

medida do possível atenderá a todos. Agradece o espaço e parabeniza cada 

vereador pelo trabalho que realiza. Novamente com a palavra, o vereador 

Lusmar agradece o Prefeito pela reforma da estrada localizada na região de Boa 

Vista, pela farmacêutica e médico, doutor Sebastião, que voltaram a atender no 

Posto de Saúde da região de Campo Alegre. Alega que quer trabalhar de mãos 

dadas com todos para o bem do povo. O Presidente confirma que uma das 

grandes preocupações é a geração de empregos. Comunica que a Auto Escola 

Quatro Rodas não permanecerá na cidade, deixando assim de oferecer seis 

empregos. Diz que fez contato com empresas, que está andando atrás e que os 
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Poderes estão preocupados, haja vista a grande demanda por empregos. Relata 

que entrou em contado com vereador de Uberlândia para agendar reunião com 

representantes da Companhia de Bebidas das Américas -Ambev para discutir o 

problema do tratamento de esgoto do Município de Indianópolis, pois a água do 

lago de Miranda é de interesse de todos, inclusive da CEMIG e da citada 

empresa de bebidas. Cita que há empresas interessadas em se instalarem aqui, 

como a resina e sementes Pioneer, que fará, de imediato, quarenta e cinco 

contratações temporárias e Duratex. Sugere verifica a situação do imóvel da 

Coopermonte e coloca esta Casa à disposição. Fazendo uso da palavra 

novamente, o Prefeito Municipal informa que necessita de recursos, valores 

altos, para realizar o tratamento do esgoto e como a Certidão Negativa de Débito 

–CND do Município está com problemas desde o ano de dois mil e quatorze está 

enfrentando muitas dificuldades. Tece comentários sobre a dívida previdenciária 

e diz que está lutando para diminuir os valores das parcelas. Comunica que a 

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -SETOP liberou, no 

mandato anterior, vinte e um mata-burros, mas está faltando quatro para concluir 

a prestação de contas. Explica que, só depois de concluir a prestação de contas, é 

que poderá solicitar mais mata-burros. O Presidente relata que participou de 

reunião na Cidade de Monte Alegre pela Associação da Microrregião dos 

Municípios do Vale do Paranaíba -AMVAP e se encontrou com o senhor Joédis, 
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que na época da campanha eleitoral subiu em palanque aqui e prometeu 

tratamento de esgoto e casas populares. Diz que a equipe do ex-prefeito, senhor 

Sérgio Pazini, elaborou um bom projeto com relação ao tratamento de esgoto, 

aprovado, inclusive, pela Fundação Nacional de Saúde -FUNASA, mas no final 

os recursos foram liberados para a Cidade de Coromandel. Ressalta que os 

Municípios pequenos, com poucos eleitores, sofrem muito com esta política, de 

se privilegiar colégios eleitorais maiores. Afirma que isso é lamentável. Por fim, 

sugere parceria com grandes empresas para solucionar o problema do tratamento 

de esgoto. 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 sétima 

reunião do primeiro período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a 

realizar-se no próximo dia vinte do mês de março, no horário regimental, 

determina a lavratura desta ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 14 de 

março de 2017. 
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