Câmara Municipal de Lambari
Av. Renato Nascimento, nº 90 – Cep.: 37.480-000 – Estado de Minas Gerais

Ata da oitava reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Lambari, dia vinte de maio 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 por unanimidade. Na leitura do Expediente: foram
lidos: Mensagem e Projeto de Lei Complementar 09/2014 que
“Autoriza a criação de cargo de Agente de Endemias conforme
regulamentado pela Lei Federal 11.350 de 05 de outubro de
2006, e dá outras providências”. Mensagem e Projeto de Lei nº
12/2014 que “Abre Crédito Adicional especial ao orçamento
geral do Município para 2014 e dá outras providências.”
Mensagem e Projeto de Lei Complementar nº 13/2014 que
“Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação
de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores e Amigos do
Bairro Vale do Sol – AMAVALE, e dá outras providências.”
Mensagem e Projeto de Lei Complementar nº 14/2014 que
“Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção à Associação
dos Moradores e Agricultores do Serrote – AMAS – e dá outras
providências.” Projeto de Lei nº 14/2014 que “Declara de
utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Humano e
Social Lago do Sol.” Indicação nº 03/2014 do vereador Ronaldo
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de Paula Alves. Indicação nº 07/2014 do vereador Juan Carlos
dos Reis. Na Ordem do Dia: o senhor presidente solicitou que a
secretária proferisse a leitura dos pareceres da Comissão. Após,
foi proferida a leitura dos pareceres ao projeto complementar
09/2014,
Projeto
12/2014,
Complementar
13/2014,
Complementar 14/2014 e Projeto 14/2014. Sendo favoráveis e
que passem por discussão e votação em plenário. O senhor
presidente colocou em discussão Projeto de Lei Complementar
09/2014. Com a palavra, o vereador Marcelo explicou a matéria
dizendo que esta contratação vem legalizar através da Lei
Federal 11.350 os funcionários da área da saúde que trabalham
como agentes de endemias. Pede a aprovação pelos colegas,
pois a matéria vem beneficiar a população de Lambari. Em
votação Projeto de Lei Complementar 09/2014 foi aprovado com
uma abstenção do vereador Edson France Sales. Foi colocada em
discussão projeto de Lei 12/2014. Com a palavra o vereador
Marcelo diz que a matéria desta abertura de crédito especial é
para compra de prêmios do sorteio para participantes que estão
pagando o IPTU em dia. O ano passado surtiu bastante efeito
esta premiação e o senhor prefeito novamente está dando este
incentivo para a população. Em votação Projeto de Lei 12/2014
foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão
Projeto de Lei Complementar 13/2014. Com a palavra o vereador
Marcelo comentou sobre esta ajuda financeira para a AMAVALE
que é uma Associação de referência no nosso município. Houve
uma época em que esteve desativada por mudanças na
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presidência e documentações a serem legalizadas, mas
novamente a AMAVALE está ativada com nova presidência e
pronta a atender àquele bairro. Agradece ao prefeito por estar
atendendo aos pedidos das Associações. Com a palavra, o
vereador Henrique diz que se sente feliz em aprovar esta
matéria, esta Associação passou por um período difícil, mas
sempre foi modelo para outras Associações de bairro. Conhece
de perto os trabalhos lá desenvolvidos, inclusive a quadra de
esporte precisa de uma pintura, e já havia solicitado oficialmente
ao senhor Prefeito este apoio. Em votação foi aprovado por
unanimidade. O senhor presidente colocou em discussão Projeto
de Lei Complementar nº 14/2014. Com a palavra o vereador
Marcelo falou sobre o carinho que sente pelo bairro Serrote, os
trabalhos realizados dentro da Associação e a importância desta
para o bairro. Pede a aprovação por todos os colegas. O vereador
Henrique Ribeiro usou da palavra dizendo que apoia esta
matéria, também conhece os trabalhos da Associação e sempre
está presente na melhoria do bairro Serrote. Em votação projeto
de Lei Complementar 14/2014 foi aprovado por todos. Foi
colocado em discussão Projeto de Lei 14/2014. Com a palavra o
vereador Henrique comentou sobre a Declaração de utilidade
Pública, apresentou a todos os trabalhos realizados pelo Instituto
de desenvolvimento Humano e Social Lago do Sol, mais
conhecido com Espaço “Sá Luíza”. E pede a aprovação por todos.
Em votação projeto de Lei 14/2014 foi aprovado por todos. Foi
colocado em discussão indicação 07/2014 do vereador Juan. Em
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votação foi aprovado por todos. Em discussão indicação 03/2014
do vereador Ronaldo. Em votação foi aprovado por todos. No
Grande Expediente: Com a palavra o vereador Edson
cumprimentou a todos no plenário, e a seguir comentou que
conseguiu através do deputado Fábio Cherem e Fábio Tolentino,
uma verba de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mais uma
ambulância, bem como a instalação de uma semi-intensiva para
Lambari, e que comunicará para o senhor Prefeito oficialmente.
Com a palavra, o vereador Antônio Biaso diz que se sente feliz
em aprovar estas matérias que vêm legalizar Associações, pois
estarão aptas a receberem verbas e vão se desenvolvendo.
Lamenta muito que a única Associação que ainda não foi
contemplada pela administração é o Hospital da nossa cidade. Já
foi pedido, fizemos oficialmente ao senhor prefeito que olhasse
essa parte porque o assunto é sério. A população de Lambari
será a mais prejudicada se for fechado o Hospital. Agradeceu ao
senhor presidente desta Casa e ao prefeito por atender o seu
pedido para o bairro Vista Verde. Usou da palavra novamente o
vereador Edson, dizendo que este assunto do hospital é muito
sério mesmo, a situação lá está muito difícil e precisam de apoio
do Prefeito, até as gestantes estão sem médico obstetra. Com o
Hospital funcionando já está difícil, imaginem sem ele na cidade.
Com a palavra, o vereador Juan Carlos diz que nesta Câmara,
muitas vezes foi criticado porque só falava em Hospital, ainda
esta semana esteve com o Deputado Duarte Bechir e pediu apoio
para o nosso Hospital, porque tudo o que se ganha é bem vindo,
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e que toda oportunidade que tem sempre pede verbas para a
saúde, porque a população de Lambari precisa de melhor
atenção nesta parte. A seguir comentou sobre a retirada dos
quebra molas na Volta do Lago, e que infelizmente o nosso
trabalho foi jogado fora, já foi constatado que o local é perigoso,
muito trânsito de veículos, não é todo motorista que tem
consciência com o trânsito, e infelizmente o DNIT veio e
arrancou os quebra molas. Com a palavra o vereador Henrique
Ribeiro comentou sobre a questão da retirada dos quebra molas
na curva dos 90, na Volta do Lago, e explicou a todos a luta com
DNIT para que este tome providências urgentes naquele trecho,
pois ali é considerado rodovia apesar de ser dentro da cidade. E
que felizmente temos boas notícias, que o DNIT irá dentro da
legalidade instalar talvez, um radar ou redutores para que se
evite acidentes na Volta do Lago. Com a palavra o vereador
Marcelo Braga também comentou sobre a retirada dos quebra
molas e também o parecer do DNIT quanto a esta questão. Mas
o importante é que agora vão tomar providências para melhorar
o trânsito naquele local, porque existe a curva dos 90 que é
muito perigosa, causa acidentes até mesmo para quem conhece
o local. Agradeceu o colega vereador Ronaldo pela votação de
hoje, nós sabemos da importância das matérias para o Executivo,
e que, acredita que o senhor Prefeito marcará uma reunião com
todos os vereadores desta Casa para podermos fazer nossas
exposições quanto à Administração e Câmara de vereadores.
Com a palavra o vereador Geraldo Donizeti agradeceu ao senhor
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Prefeito pelo atendimento de suas indicações, agradeceu aos
colegas pela aprovação das matérias as quais vêm ajudar no
desenvolvimento do nosso Município e que também acha
importante que o senhor prefeito realize uma reunião com todos
nós vereadores. E nada mais havendo a tratar o senhor
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Lambari, 20 de maio de 2014.

