CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ-MIRIM
Vereador José do Carmo Trindade (Zé Justo)
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 00.828.886/0001-66

ATA Nº 4
Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, nesta cidade de
Sapucaí-Mirim, localizada na Rua das Oliveiras, nº165, no Plenário Vereador
Raimundo de Alcântara Barbosa, com início às 19h00, realizou a 12ª Reunião
Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, sob a Presidência do
vereador Osmar de Jesus Souza. O Presidente solicitou ao secretário, que
procedesse com a chamada nominal dos senhores vereadores. Constando a
presença dos Vereadores: Benedito Donizete Carvalho, Donizeti Silva da Rosa,
Douglas André Santos, Jenner Charles Rennó, Osmar de Jesus Souza, Roberto
Carlos da Silva, Teobaldo Santana Pinto e Wanderson Alessandro Ribeiro. Esteve
ausente o vereador: Lucas Alcântara Vasconcelos Barbosa. Havendo número
regimental o Presidente sob a proteção de Deus declarou aberto os trabalhos.
Logo após cumprimentou os vereadores, funcionários da casa, internautas e
todos os presentes. Foi solicitado ao vereador Wanderson que procedesse com a
leitura do texto bíblico. Na sequencia o presidente solicitou a serventia da Casa
que colhesse as assinaturas dos Vereadores presentes na sessão. PAUTA: Leitura
das Correspondências: Proposições Novas: Projeto de Lei Nº1392/2018, que
“Inclui ação no PPA 2018-2021, lei nº1298/2017 e autoriza a abertura de crédito
especial no orçamento do exercício financeiro de 2018”, de autoria do Executivo
Municipal.

Ordem do dia: Única Discussão e Votação: Emenda Supressiva

nº001/2018, que “Exclui o parágrafo 4º, do artigo 4º, e dá nova redação ao
artigo 13, ao Projeto de lei nº1.390/2018, que Dispõe sobre a concessão e o
pagamento de diárias e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo
Municipal; Projeto de Lei nº1392/2018, que “Inclui ação no PPA 2018-2021, lei
nº1298/2018 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do
exercício financeiro de 2018”, de autoria do Executivo Municipal.Segunda
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Discussão e votação: Projeto de Lei Nº1389/2018, que “Dispõe sobre a doação
de imóveis à Companhia de habitação do estado de minas gerais- COHAB MINAS
ou aos beneficiários finais, na forma e condições que especifica e dá outras
providências”, de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei Nº1390/2018,
que “Dispõe sobre a concessão e o pagamento de diárias e dá outras
providências”, de autoria do Executivo Municipal. O Sr. Presidente passa para o
turno único de discussão e votação da Emenda Supressiva nº01/2018, de autoria
do vereador Jenner Charles Rennó, que “Exclui o parágrafo 4º do artigo 4º e dá
Nova redação ao artigo 13, ao Projeto de Lei nº1.389/2018, que “Dispõe sobre a
doação de imóveis à Companhia de Habitação do estado de Minadas Gerais
(COHAB MINAS) ou aos beneficiários finais,na forma e condições que especifica e
dá outras providências “,de autoria do Poder Executivo Municipal. Pareceres,
Jurídicos e das Comissões fora apresentados pela constitucionalidade e
legalidade, Emenda Supressiva Nº01/2018 em discussão, em seguida submeteu
em votação, a qual foi aprovada em turno único de votação por 7 (sete) votos, o
Sr. Presidente informa que a Emenda Supressiva nº01/2018 será incorporada ao
Projeto de Lei Nº1.390/2018. Segunda discussão e votação ao Projeto de Lei
Nº1.389/2018. Em discussão. Na sequencia submeteu em votação, o Projeto de
Lei Nº1.389/2018 foi aprovado por 7 (sete) votos. Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº1.390/2018. Em Discussão. Em Seguida submeteu o Projeto de Lei
Nº1.390/2018 em segunda votação,o qual foi aprovado por 7 (sete) votos. O Sr.
Presidente distribuiu o Projeto de Lei Nº1.392/2018, que inclui ação no PPA 2018,
lei nº1298/2017 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do
exercício financeiro de 2018”, de autoria do Poder executivo municipal a
Comissão de Constituição Justiça e Redação e Comissão de fiscalização Financeira
e Orçamentária, para análise e emissão de pareceres. Esclareceu ao Senhores
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Vereadores que o Sr. Prefeito Municipal solicitou urgência urgentíssima quanto a
discussão,votação e aprovação da presente proposição, e se possível,com a
anuência dos nobres edis,que a mesma seja realizada em turno único de votação,
para que possa dar

início as obras. Desta forma, consultou os senhores

vereadores sobre a possibilidade da suspensão da sessão pelo prazo de 10 (dez)
minutos, para a emissão de parecer jurídico e parecer das comissões a que a
proposição foi distribuída, para a discussão e votação, em turno único, ainda
hoje,nesta sessão. Com a anuência dos Senhores Vereadores, suspendeu a sessão
pelo prazo de 10 (dez) minutos. Retomou os trabalhos, informando os senhores
vereadores que os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis à aprovação
da presente proposição, passou ao turno único de discussão e votação do Projeto
de Lei Nº1.392/2018. Na sequencia submeteu o Projeto em discussão. Em
votação, o qual foi aprovado por 7 (sete) votos. Ato contínuo, o Presidente
declarou aberta a palavra aos senhores vereadores, nos termos do artigo 34, do
Regimento Interno dessa Casa. E não havendo mais nada a ser dito e discutido
entre os edis presentes, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão
extraordinária, logo após o término dessa sessão da qual lavrei a presente Ata,
que após lida e aprovada será assinada pelos Edis presentes.
Sala das Sessões, de 04 de Setembro de 2018.
1)-___________________ 2)-__________________ 3)-____________________

4)-___________________ 5)-__________________ 6)-___________________
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