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Ata da nona reunião Ordinária da Câmara Municipal de Lambari,
dia 03 de junho 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 todos. Na leitura do Expediente: foram lidos, Indicação nº
05/2014 do vereador Edson France Sales, Indicação nº 03/2014
do vereador Antônio de Biaso, Indicação 01/2014 do vereador
José Bibiano de Paiva, Indicação 08/2014 do vereador Juan
Carlos dos Reis. Na Ordem do Dia o senhor presidente colocou
em discussão indicação nº 05/2014 do vereador Edson. Com a
palavra o nobre vereador pediu a restauração do quebra-molas
na rua Bueno Brandão bairro Vila Nova, e também a limpeza
urgente no Posto de Saúde do Campinho, bem como produtos
de limpeza para o Posto e Pronto Socorro Municipal. Com a
palavra o vereador Marcelo apoia a Indicação, percebe-se que o
colega vereador Edson é atuante nesta área da Saúde, e o
Executivo deve estar atento para esta questão, solicita urgência
no atendimento desta indicação. Em votação Indicação 05 foi
aprovada por todos. Foi colocada em discussão indicação
03/2014 do vereador Antônio. Com a palavra o nobre vereador
solicitou a limpeza do Rio que passa pelo corte de pedra, na
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verdade o Executivo já fez uma certa limpeza no rio do Pinhão
Roxo, faltou esta parte do Corte de Pedra. Em votação Indicação
03/2014 foi aprovada por todos. Em votação Indicação 01/2014
do vereador José Bibiano. Com a palavra o nobre Edil pediu a
atenção do Senhor Prefeito para a rua José Horton de Moraes,
próximo a entrada do bairro Vista Verde, para os pedestres é
muito difícil transitar sem calçadas, principalmente com as
chuvas, o lamaçal se intensifica, precisamos urgente de calçadas
para àquela rua. Em votação indicação 01 foi aprovada. Foi
colocada em discussão indicação 08/2014 do vereador Juan. Com
a palavra o nobre vereador cumprimentou a todos no plenário,
agradeceu a presença do pessoal do jiu-jtsu. Solicitou ao senhor
prefeito a atenção especial a esta indicação, que se trata do
repasse de verbas para a Associação Lambariense de Esporte
(ALE), a qual trabalha incansavelmente pelo esporte dentro do
nosso município, levando nossos atletas para outras cidades e
propagando o nome de Lambari e que também necessita do
apoio do Executivo. Com a palavra o vereador Marcelo apoia
totalmente esta Indicação, a Associação (ALE) representada pelo
senhor Wilson Leão merece e precisa deste apoio do executivo.
Em votação indicação 08 foi aprovada por unanimidade. No
Grande Expediente: com a palavra o senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Lambari, 03 de junho de 2014.

