ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA (18.ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SABARÁ – 2017/2020.
Aos doze 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 – vice-presidente; André Luiz Soares, Cláudio
Wladimir de Oliveira, Guilherme Guimarães Alves, José Roberto Fernandes, Josué
de Jesus Silva, Josué Mendes, 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 Hellison
Lopes do Nascimento realizou-se décima quinta 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 o presidente abriu a reunião com
as palavras regimentais: “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS E EM NOME DO POVO
SABARENSE, INICIAMOS NOSSOS TRABALHOS”. Aprovada atas das reuniões
ordinária realizada no dia 22 de maio e extraordinárias do dia 28 de maio. O
expediente despachado constou de: Oficio 110/2018, do Poder executivo entregando
o projeto de lei 025, que: Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá
outras providências, no valor de R$12.204,00, que foi despachado às comissões
pertinentes, cópia aos vereadores e assessoria jurídica para orientar o parecer
técnico. No item D - apresentação sem discussão de proposições, ocuparam a
tribuna os vereadores: Sidney Eustáquio Ferreira Alexandre apresentou as
indicações 311 a 320, José Roberto Fernandes a indicação 321 e requerimentos 329
a 335, Josué Mendes o requerimentos 336, 337 e 338, William Lúcio Goddard
Borges as indicações 322 a 327. Josué de Jesus Silva encaminhou os requerimentos
339 a 341, Cláudio Wladimir de Oliveira apresentou os requerimentos 342 a 344,
Reginaldo Ferreira Pinto as indicações 328 a 330 e Guilherme Guimarães Alves
encaminhou as indicações 33 e 332 e requerimentos 345 e 346/18. 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. Na segunda parte – ordem dia – os requerimentos foram
aprovados e despachados a secretaria para as providências complementares. Em
TURNO ÚNICO DE VOTAÇÃO, foi aprovado, acompanhado do parecer de redação
final o projeto de lei 017/18, do Poder Executivo, que: Estabelece diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dá outras
providências, com emendas, acompanhado do parecer de redação final,
acompanhado do parecer de redação final. Relator: José Roberto Fernandes.

Primeiro turno de votação: foi aprovado 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; relator José Roberto Fernandes.
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, acompanhado
de emenda. Relator: Josué de Jesus Silva Projeto de lei 015/18, do ver. Reginaldo
Ferreira Pinto, que: Institui o dia Municipal do Gari e dá outras providências,
acompanhado de emenda. Relator William Lúcio Goddard Borges. 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. Relator William
Lúcio Goddard Borges. Os processos foram encaminhados à ordem do dia da
próxima reunião para serem votados em segundo turno. Finalizando, o presidente
Valtair Rodrigues da Silva, agradeceu a presença dos vereadores à reunião,
convocou outra sessão para logo após o término desta para votar o projeto de lei
025, do Poder Executivo, descrito acima 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, 19 de junho de 2018.
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