ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA (18.ª) DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SABARÁ – 2017/2020.

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, no Plenário “Vereador José Victor
Hamacek”, do “Prédio Vítor Fantini”, sito à Rua Borba Gato, n.º 74, nesta cidade, sob a presidência do
vereador Valtair Rodrigues da Silva com a presença dos vereadores: Clóvis Guerhardt – vicepresidente; André Luiz Soares, Cláudio Wladimir de Oliveira, Guilherme Guimarães Alves, José
Roberto Fernandes, Josué de Jesus Silva, Hellison Lopes do Nascimento, Marcus Aurélio de Oliveira,
Reginaldo Ferreira Pinto, Sidney Eustáquio Ferreira Alexandre, William Lúcio Goddard Borges e
Ricardo da Cruz Lopes, Secretário, ausentes os vereadores: Geraldo Sérgio da Silva e Josué Mendes
realizou-se décima sexta reunião ordinária do exercício de 2018, - Décima OITAVA Legislatura da
Câmara Municipal de Sabará-2017-2020. Após a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada feita pelo
vereador Marcus Aurélio de Oliveira , o presidente abriu a reunião com as palavras regimentais: “SOB
A PROTEÇÃO DE DEUS E EM NOME DO POVO SABARENSE, INICIAMOS NOSSOS TRABALHOS”.
Aprovadas atas das reuniões ordinária e extraordinária realizadas no dia 12 de junho. No item D apresentação sem discussão de proposições, ocuparam a tribuna os vereadores: André Luiz Soares
apresentou as indicações 333 a 337, Josué de Jesus Silva encaminhou os requerimentos 347 a 351,
William Lúcio Goddard Borges encaminhou as indicações 338 a 342, Sidney Eustáquio Ferreira
Alexandre encaminhou as indicações 343 a 350, Marcus Aurélio de Oliveira os requerimentos 352 a
355, Cláudio Wladimir de Oliveira o requerimento 356, José Roberto Fernandes encaminhou os
requerimentos 357 a 362, Clóvis Guerhardt os de números 663 a 365, Hellison Lopes do Nascimento
apresentou as indicações 351 e 352, Guilherme Guimarães Alves as indicações 353 a 357, Reginaldo
Ferreira Pinto as de números 358 a 360 e o projeto de lei 020, que: Inclui o parágrafo único no

art. 2.º da Lei n.º 1.305 de 19 de agosto de 2005, que “Institui a Semana de Educação e
prevenção para o Trânsito no Município, e Ricardo da Cruz Lopes as indicações 361 e 362 e
requerimentos 366 a 368/18. As indicações foram encaminhadas ao destinatário conforme parágrafo
único do artigo 259 do Regimento Interno; os requerimentos incluídos na ordem do dia desta sessão
para discussão e votação e o projeto 020, as comissões pertinentes, cópia aos vereadores e
assessoria jurídica para orientar o parecer técnico.
Na segunda parte – ordem dia – os
requerimentos foram aprovados e despachados a secretaria para as providências complementares.
Em SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO, foi aprovado, acompanhado do parecer de redação final o
SEGUINTE: Projeto de lei 021/18, do Poder Executivo, que: Autoriza o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais de Sabará - SABARAPREV a realizar pagamento de despesas através do
regime de adiantamento e dá outras providências, acompanhado de emenda. Projeto 14/18, do ver.
André Luiz Soares, que: Dispõe sobre a criação da Semana do Empreendedorismo no Município de
Sabará e dá outras providências. projeto de lei 015/18, do ver. Reginaldo Ferreira Pinto, que: Institui o
dia Municipal do Gari e dá outras providências. Projeto de lei 017, do ver. André Luiz Soares, que:
Dispõe sobre a criação do dia do Comerciante Sabarense e dá outras providências, acompanhado de
emenda. As proposições de lei 2.356 a 2.359/18 foram encaminhadas para o prefeito. Na terceira

parte – Grande Expediente, ocuparam a Tribuna, os seguintes vereadores, que fizeram seus
pronunciamentos:
André Luiz Soares: Quero dizer que não vejo problema algum em votar a favor da Emenda dos
vereadores. Alguns vereadores questionam que foram convidados quando os assessores do prefeito
vieram aqui explicar os projetos e outros não foram convidados para estarem presentes. Eu entendi
e votei a favor, mas acho que é preciso que tenhamos mais união, às vezes queremos participar das
coisas e não somos convidados e quando o projeto é de urgência somos convidados, quero enfatizar
minha vontade de participar. Quero agradecer pela aprovação dos dois projetos que dei entrada que
são o do empreendedorismo, de suma importância para nosso município e também o projeto do
comerciante sabarense, também de grande importância. Conversei com o Secretário Alexandré Moks
Sobre a Obra da Rua Espanha e o mesmo nos informou que já foi feito um estudo do solo, contratada
uma empresa para executar o projeto. Essa obra será feita pela Regional General Carneiro; também
será feito o muro de contenção na rua Estados Unidos com Rua Espanha. Quero parabenizar mais
uma vez ao Prefeito que recebeu a emenda do Deputado Federal Laudívio Carvalho, recebimento de
uma viatura, 10 armas de choque e outros equipamentos para a guarda-municipal, é um ganho muito
grande para a guarda municipal de nosso município. Faço uma menção feita por vários vereadores
dessa Casa Legislativa em relação ao trânsito em torno da UPA, ali não tendo uma placa e pintura de
faixa contínua as pessoas transitam na contramão; peço pelo encarecidamente que sejam tomadas as
devidas providências em caráter de urgência para que tragédias sejam evitadas. William Lúcio
Goddard Borges: Quero aqui colocar o porquê do não do meu voto na emenda no projeto 026, do
Sabara Prev. O meu não expresso em meu voto, é que quando a Casa tem dúvida quanto ao
entendimento faz o questionamento de trazer algum funcionário da prefeitura para esclarecimento e
então pedimos que quando fizer assim convoque os vereadores para que as coisas sejam
esclarecidas. Não ficou clara a emenda sobre o projeto 026. Faço esse questionamento e peço que os
nobres colegas coloquem esclarecimentos nas emendas e nos projetos. Informo que foi autorizada a
obra do Cabral, uma vez que a Copasa entendeu que teve parte da responsabilidade no
desabamento, e assumiu parte de recuperação da obra. Gostaria de falar, também sobre a obra da
rua Rio Acima, pois vemos questionamentos, apontamentos, mas quando a coisa acontece não
ouvimos mais falar; e agora em um espaço muito curto de tempo a Prefeitura entregará a Rua Rio
Acima. Aqueles que acompanharam a obra da Rua Rio Acima, deveriam questionar, no bom sentido,
os moradores que acompanharam o desperdício de recursos públicos jogados fora no valor superior a
R$ 1.500.000,00 reais no governo Fantini e só na atual gestão vemos os questionamentos. Quero
agradecer aos nobres colegas pela votação do projeto da dotação orçamentária dos 12 mil reais,
referente à compra dos equipamentos para implantação do SAMU, pois foi um projeto que deu início
na nossa gestão como prefeito e é um sonho que está sendo realizado. Com relação ao requerimento
da Praça Vesta, o problema que a cidade de Sabará vive com os moradores de rua que ficam na praça
Vesta. Estamos tendo um problema sério com relação a isto e esse requerimento vem exatamente
para resolver esse problema, isso está sendo alvo de questionamento pelos moradores e então
fizemos uma solicitação à secretaria de Desenvolvimento Social para que faça um trabalho com
aqueles moradores e busque junto aos mesmos uma solução. Sidney Eustáquio Ferreira Alexandre:
Venho trazer algumas indagações dos moradores do bairro Alvorada, em especial da Avenida Cardoso
de Menezes, onde estamos aguardando a limpeza e retirada de alguns entulhos; e que o Prefeito
chame o responsável pela obra da Copasa, pois iniciou-se a obra que não foi concluída devido a má
qualidade a forma que foi realizada naquele local. Estamos sofrendo com o retorno do esgoto que
entupiu que está voltando para a casa dos moradores que me procuram para falar a respeito dessa
obra que não é de responsabilidade da regional, nem do município, nem da Copasa, e fica esse jogo
de empurra sem entregar uma obra de qualidade para os moradores que clamam, junto a mim, por

uma intervenção do Prefeito. São mais de cinco focos de entupimento de esgoto e isso está deixando
a população extremamente insatisfeita. Agradeço pelo início de algumas obras que pedi através de
indicações, realizada pela gerência de trânsito, pinturas das lombadas, quebra-molas, e toda
programação preparada para aquela localidade. Então, venho agradecer ao Prefeito, aos regionais
envolvidos. Cláudio Wladimir de Oliveira: Fizemos a festa do Raul Seixas no bairro Fátima, fiz um
convite à Casa, mais de 250 pessoas participaram, e agradeço de antemão ao Prefeito Wander pela
compreensão da magnitude do evento, ao Hamilton Rosa por ter entendido também, enfim, a todos
da prefeitura que se envolveram. Quando fomos conversar com o sindicato as pessoas que não foram
as primeiras que disseram que é eles que deveriam vir aqui, porque é livre arbítrio do vereador ir
buscar as informações onde quiser. A sensação que tive quando entramos para votação é de que
todos estavam a favor do projeto, mas o que magoou é que algumas pessoas pediram
esclarecimentos do projeto que foi esclarecido em reunião onde todos foram convidados. Houve
uma reunião de pessoas que poderiam participar quem quisesse. O problema é falar não a um
projeto de extrema importância para o município, que o SABARAPREV. Precisamos saber lhe dar com
isso, porque nosso ego pode mudar a qualquer momento e de qualquer forma. O projeto é legal, não
falamos sobre isso antes, pois precisaríamos comparecer nessa reunião. Com essa última conversa
tivemos um melhor esclarecimento da parte técnica. Não somos obrigados a sermos advogados,
engenheiros ou o que for. O que nos compete é entender um pouco, pois em caso de dúvidas temos
o jurídico da Casa que nos garante a legalidade do projeto, mas dificilmente ele fará uma emenda ou
juízo de valor. O jurídico está aqui para dar legalidade ao projeto. O que aconteceu foi só uma
reunião, e isso deu uma sensação de que existe um grupo se beneficiando com o projeto, mas isso
não existe, pois o projeto está a duas semanas nessa Casa, tempo suficiente para esclarecimentos.
Precisamos abrir mão das nossas vaidades, votamos no projeto e no parecer, e se o projeto não fosse
votado seria bem pior para aquela instituição. Clóvis Guerhardt : Nesse momento quero deixar meus
sentimentos à família, por aquele crime brutal contra a menina Vitória, noticiado a semana toda pela
mídia. Assim como com a Vitória, existem várias outras Vitórias no nosso município. Estou dizendo
isso aqui, pelo seguinte motivo: estive falando aqui, a respeito do posto de saúde do bairro Nova
Vista, e esse posto de saúde ficou fechado por 7 dias fechado, e a Constituição fala que a saúde é
primordial, essencial e é um direito garantido aos cidadãos brasileiros. Digo isso porque nessa falta de
médico várias pessoas tinham consultas marcadas, foram ao posto de saúde dias 24,25 de maio,
28,29,30,31 era feriado, voltando somente na segunda feira dia 04. Essas pessoas estavam precisando
de atendimento médico, sabemos que a omissão é crime. Fui procurado por ser um representante
legal desse município, pessoas tiveram seus atendimentos remarcados e quando foram para ser
atendidas chegaram dez minutos para meio dia e meio e o médico já tinha ido embora. Fora essa
reclamação aconteceu um caso de uma senhora que gastou 700,00 reais em exames particulares e
quando foi à consulta não tinha médico. Ressalta-se também que as cadeiras do posto de saúde do
Nova Vista que estão quebradas. O município precisa andar, essas pessoas são carentes, são pessoas
pobres economicamente falando, mas ricas de espíritos. Precisam ser tratados de forma humana. E
para piorar tive a informação de que tem técnicos em enfermagem fazendo serviço de médico
ginecologista naquele posto. Peço que a comissão de saúde vá até o posto de Saúde do bairro Nova
Vista e tomem atitude naquele lugar. A gestão precisa trabalhar para saber quais os problemas
daquele local, as reclamações são de 20 anos atrás. Certa vez presenciei uma senhora sentando na
ferragem porque não havia cadeira no posto, ela caiu, a minha cara foi ao chão. Então deixo o meu
relato em relação à saúde do nosso município. Destaco também a questão do trânsito no centro
comercial de Nova Vista e peço à Secretaria de defesa social, Gerência de Transporte, rotatória do
trevo de Sabará, se não for competência do município é dever do Prefeito intermediar essa situação,
várias mortes estão acontecendo por falta de sinalização no Brasil inteiro, não podemos esperar
morrer alguém para agirmos. É preciso também atentar para a limpeza e conservação da nossa

cidade. Hellison Lopes do Nascimento: Gostaria de começar pedindo desculpas para os demais
vereadores, por não ter feito o convite para participar da reunião com o pessoal do Sabara prev a
respeito do projeto 026 que foi votado, mas digo que fui buscar a informação de última hora, pois
prefiro errar tentando acertar do que errar por negligência. Venho com uma frase que todos já
escutaram: “essa é a política que não deu certo. Do Brasil que não deu certo”. Quem fala isso é o
Prefeito Wander Borges, sobre a política do revanchismo, da vaidade, da oposição burra. Essas coisas
atrapalham nosso país, falo isso pois, quem deveria escutar isso não está aqui. Há um tempo entrei
com emenda em um projeto sobre o servidor público ao qual entendi como vago, pois o voto aqui é
nossa assinatura, é o nosso nome, e o que fazemos de errado seremos penalizados por isso e é
preciso que haja cautela. Esse vereador na época, por vaidade, entendeu que não haveria emenda e
eu perguntei se o mesmo queria colocar no nome dele. Essa vaidade vai destruir todos, precisamos
de uma mentalidade nova, de mudança, de humildade, reconheço o erro de não ter convidado os
demais vereadores, mas foi tudo de última hora. Hoje ficaria triste se o projeto não passasse; por
entender a realidade e a segurança a mim passada por uma pessoa que é de confiança. Então, nós
que sempre dizemos que é uma Câmara nova, que devemos fazer diferente, vamos deixar o ego de
lado. Precisamos pensar muito antes de falar as coisas, de votar, pois estamos aqui representando o
povo que deu a nós um voto de confiança. Guilherme Guimarães Alves: Sobre essa questão do
projeto SABARAPREV digo que essa confusão veio atrasada. Por várias vezes votamos projetos em
cima da hora e muitas das vezes até com dúvida. Isso precisa parar, pois o destino do povo de Sabará
está aqui, nas mãos dos 15. No primeiro turno abstive do meu voto, pois estava com dúvida assim
como o vereador Ricardo. A partir desse momento procurei saber sobre questões desse projeto, a
Verlaine do SABARA PREV prontamente nos atendeu no anexo, sendo tudo de última hora. Então
peço desculpas aos demais vereadores, não havia tempo para ligar para os mesmos. Essa discussão
chegou na hora certa, de dialogarmos mais, de comparecer às reuniões de comissão e participar mais.
Estão à disposição de Sabará, a emenda foi uma coisa tão simples e partiu das próprias gestoras do
Sabará Prev, pois as mesmas estavam confusas com relação ao projeto. Nessa meia hora de conversa
passei a conhecer um pouquinho mais do Sabara Prev, não me arrependo em ter entrado com a
emenda, agradeço aos vereadores que votaram a favor dela, e a mesma foi feita para facilitar a
condução dos trabalhos da gestora do Sabara Prev, coisas simples. Precisamos estar mais entrosados
para resolver os problemas da nossa cidade. Quanto aos problemas começo falando de um bueiro
aberto na esquina da Av. Evy dos Santos Sena com Américo Ferreira Passos, um buraco enorme que
coloca em risco moradores, crianças, etc. Sobre a Rua do Ouro no Bairro Vila Esperança a prefeitura
tapou os buracos mas foi só até a metade do caminho, faço indicação para continuação desse serviço.
Sobre o acesso ao bairro Galego que tem um único acesso, a rua Um, essa semana caiu um carro lá
com três pessoas dentro, ano passado apresentei essa indicação e reiterei várias vezes, é um lugar
muito perigoso e a Prefeitura deve iniciar essa obra o mais rápido possível. Com relação à limpeza do
bairro esplanada, a Praça está muito suja, aguardamos a realização desse atendimento agora com a
equipe Via Solo. Um outro importante pedido é o retorno da feirinha da praça Melo Viana, pedido
tanto das pessoas da área central quanto daqueles que residem no entorno. É um evento cultural e
tradicional da cidade que todos querem de volta. Quero dizer que fiquei muito chateado por não ser
informado do recebimento da viatura e equipamentos da guarda-civil, pois por várias vezes fiz
solicitações nesse sentido, e aproveito para parabenizar esses guerreiros que recebem esse material
para realizar seus serviços. Entrei com requerimento dispondo sobre a volta dos vigias noturnos ou
instalação de alarmes nas escolas municipais devido ao fato que aconteceu na escola Padre Geraldo.
Infelizmente, semana passada, vândalos entraram e roubaram várias coisas da escola. É muito triste
subir aqui para comentar sobre isso, pois parece que não vai acontecer a festa junina da escola.
Reginaldo Ferreira Pinto; Gostaria iniciar agradecendo aos nobres vereadores pela votação do projeto
do dia do gari, e dizer que é um profissional que às vezes passa despercebido na nossa sociedade,

porém exerce um trabalho de extrema relevância no nosso município. Parabenizo ao Prefeito e ao
deputado Laudívio Carvalho pela vinda dos equipamentos para a guarda-municipal. Todos nós
sabemos que realmente a guarda está com um número defasado, mas pelo que ouvi dizer parece que
o Prefeito está pensando em realizar um novo concurso e espero que possamos ter mais essa boa
notícia. Com relação ao Posto de Saúde Nova Vista, estaremos voltando lá, não só lá como também
em outras unidades, convocaremos o gerente da unidade, a secretária Municipal de Saúde, para
podermos ter esses esclarecimentos e faremos naquele local um pente fino. A discussão veio em uma
hora importante e precisamos pensar na coletividade. Finalizando, o presidente Valtair Rodrigues da
Silva, agradeceu a presença dos vereadores à reunião, e pronunciou, Em nome de Deus, declaro
encerrados os trabalhos. Do que, para constar, eu, Ricardo da Cruz Lopes, Secretário, fiz lavrar a
presente ata que deverá ser lida e assinada conforme disposição regimental. Sabará, 26 de junho de
2018.
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