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Ata da sexta reunião Ordinária da Câmara Municipal de Lambari,
dia 15 de 2014, às vinte horas foi declarada aberta a reunião pelo
Exmo. Senhor Presidente Moisés Teixeira e com a presença dos
senhores vereadores: Antônio de Biaso Júnior, Edson France
Sales, Geraldo Donizeti da Silva, Henrique Ribeiro de Souza, José
Bibiano de Paiva, Juan Carlos dos Reis, Marcelo Smolny Braga,
Marcilene Guerra da Silva, Paulo Cézar de Souza e Ronaldo de
Paula Alves. Foi proferida a leitura da Ata anterior, que colocada
em discussão e a seguir em votação foi aprovada com uma
abstenção do vereador Antônio Biaso. Na leitura do Expediente:
foram lidos, indicação nº 05/2014 do vereador Juan. Indicação nº
03/2014 do vereador Marcelo Braga, Indicação 01/2014 dos
vereadores Marcilene Guerra e Marcelo. Mensagem e Projeto de
Lei nº 09/2014 que “Autoriza o Poder Executivo a conceder
Auxílios Financeiros aos Médicos participantes do Projeto Mais
médicos para o Brasil.” Mensagem e Projeto de Lei nº 11/2014
que “Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à
Associação do Folclore e Manifestações Artísticas de lambari, e
dá outras providências.” Na ordem do Dia: o senhor presidente
solicitou os pareceres da comissão. Após, a comissão apresentou
o parecer ao Projeto 09/2014 estando dentro da legalidade e
pronto para ser discutido e votado em plenário, e o projeto
11/2014 que autoriza o Executivo a fazer o repasse de verbas
para a Associação das Congadas; também a comissão é favorável
e que passe por discussão e votação em plenário. A seguir, o
senhor presidente colocou em discussão projeto de Lei nº
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09/2014. Com a palavra o vereador Marcelo explicou a matéria a
qual é muito bem vinda ao nosso município, pois a despesa é
mínima para o Executivo visto a importância da matéria que vem
atender o Setor de Saúde. O senhor Prefeito está acompanhando
o Programa Mais Médicos, do Governo Federal. Com a palavra, o
vereador Ronaldo também comentou sobre a relevância desta
matéria para o nosso município, e que os dois médicos irão
trabalhar no PSF “segundo o que ficou sabendo”. Em votação
Projeto de Lei nº 09/2014 foi aprovado por unanimidade. Foi
colocado em discussão Projeto de Lei nº 11/2014. Com a palavra,
o vereador Antônio diz que este Projeto chegou agora à pouco
neste plenário. Não sabemos da importância deste repasse
financeiro para as festas de Congadas, e acha muito bom
podermos usar o bom senso e aprovar a matéria. Em votação
Projeto de Lei 11/2014 foi aprovado por unanimidade. Foi
colocado em discussão Indicação 05/2014 do vereador Juan. Em
votação indicação foi aprovada. Foi colocada em discussão
indicação 03/2014 do vereador Marcelo. Em votação foi
aprovada. Em discussão Indicação 01/2014 dos vereadores
Marcilene e Marcelo. Em votação foi aprovada a Indicação com
uma abstenção do vereador Edson. No Grande Expediente: Com
a palavra, o vereador Juan agradeceu o senhor prefeito pela
atenção na conclusão das obras na estrada rural de Nova Baden.
Com a palavra o vereador Marcelo agradeceu ao Prefeito pela
rapidez em conseguir os mataburros para o bairro rural do
Serrote. E que na gestão passada havia feito o projeto para
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aquele bairro, com fotos, laudo do engenheiro, e infelizmente
não saiu daquela vez. Mas agora, o senhor prefeito Sérgio
Teixeira, esteve em Belo Horizonte, na SETOP, e procurou saber
sobre estes projetos dos mataburros para o bairro Serrote. Com
a palavra, o vereador Geraldo Donizeti agradeceu ao senhor
prefeito por sempre atender às suas solicitações, parabenizou
pela boa administração, e que as verbas que hoje estamos
recebendo é graças às certidões em dia, o nosso município está
com o nome limpo. Com a palavra o vereador Ronaldo
agradeceu o deputado Odair Cunha pelo apoio ao nosso
Município. Ontem recebemos o caminhão trucado que vai ajudar
muito na recuperação das estradas rurais. E independente de
partido político o senhor prefeito está sabendo administrar estas
questões. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Lambari, 15 de abril de 2014.

