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

Ata da décima oitava reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Lambari, dia vinte e um de outubro 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, Mensagem e Projeto de Lei Complementar 19/2014 que
“Autoriza o Município de Lambari a conceder Subvenção Social
ao Serviço de Obras Sociais de Lambari – entidade mantenedora
do Hospital São Vicente de Paula e dá outras providências.
“Mensagem e Projeto de Lei nº 24/2014 que “institui
procedimento para ressarcimento ao erário de valores devidos
por servidor público da Prefeitura Municipal de Lambari em
razão de aplicação de multas de trânsito em veículos oficiais, e
dá outras providências. ”Emenda Aditiva 01/2014 ao projeto
24/2014. Mensagem e Projeto de Lei nº 30/2014 que “Autoriza o
Poder executivo a conceder repasse financeiro à Associação dos
Hotéis, Pousadas e Similares, de Serviços e Turismo de Lambari –
ATURLAM.” Mensagem e Projeto de Lei nº 31/2014 que
“Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à
Associação Lambariense de esporte – ALE.” Projeto de Resolução
03/2014 que “Devolve ao Município de Lambari bem móvel para
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ser utilizado na área de Saúde e dá outras providências.
Indicação nº 10/2014 dos vereadores Ronaldo de Paula Alves e
Paulo Cézar de Souza. Na Ordem do dia: o senhor presidente
solicitou a leitura dos pareceres da comissão. A secretária
proferiu a leitura dos pareceres aos projetos de lei 24/2014 com
Emenda Aditiva 01, 30/2014, 31/2014 e Projeto de lei
Complementar 19/2014. Sendo favoráveis às matérias e que
passem por discussão e votação em plenário. A seguir, foi
colocado em discussão Projeto de Lei Complementar 19/2014.
Com a palavra, o vereador Marcelo falou sobre a matéria,
agradecendo o senhor prefeito por esta iniciativa e que o nosso
hospital realmente precisa deste apoio. E esta administração do
prefeito Sérgio Teixeira foi o que mais avançou na questão de
repasses financeiros para Associações, entidades filantrópicas, e
que estejam com as documentações em dia. Em votação Projeto
19/2011 foi aprovado por unanimidade. Em discussão projeto de
lei 24/2014 com Emenda Aditiva 01. Com a palavra o vereador
Marcelo explicou a matéria no que tange o setor de transporte
da Prefeitura e que a emenda apresentada pela comissão foi
muito bem colocada, elogiou os motoristas servidores do
Executivo. Com a palavra o vereador Juan também comentou
sobre o projeto e a comissão apresentou esta Emenda para
resguardar os direitos destes motoristas. Em votação Projeto de
Lei nº 24/2014 com Emenda Aditiva foi aprovado com um voto
contra da vereadora Marcilene e uma abstenção do vereador
José Bibiano. Foi colocado em discussão Projeto de Lei 30/2014.
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Fez uso da palavra o vereador Marcelo, parabenizando os
organizadores do Evento. Usaram da palavra os vereadores Juan,
Henrique e Edson que também elogiaram o evento Moto Fest, e
que são totalmente favoráveis a esta matéria que vem apoiar
este evento dentro da nossa cidade. Em votação Projeto 30/2014
foi aprovado por todos. Em discussão projeto de Lei 31/2014.
Com a palavra o vereador Juan diz que este apoio financeiro para
a ALE é de grande relevância, porque a Associação desenvolve
um ótimo trabalho com a Juventude de Lambari, sempre apoiou
e apoia esta Associação. Agradece ao senhor Prefeito por mais
esta iniciativa. Em votação Projeto 31/2014 foi aprovado por
todos. Em discussão projeto de Resolução 03/2014. Com a
palavra, o vereador Marcelo explicou a matéria, e Mesa Diretora
tomou a iniciativa, e esta doação será para ajudar o setor de
saúde. Parabeniza o senhor Presidente por esta ação, por se
preocupar com àquele setor que tem uma grande demanda e
que o carro será muito útil para servi-los. Com a palavra o
vereador Henrique diz que não é contra a doação deste veículo,
mas existem outros setores que também necessitam o setor de
fiscalização é um exemplo. Precisa-se fiscalizar vários bairros,
obras na cidade inteira e muitas vezes em bairros distantes e
este setor não possui um veículo e é um importante setor na
questão de arrecadação. Penso que poderia ser revisto esta
questão. Com a palavra, o vereador Juan diz que no momento
acredita que a saúde deve ter prioridade. Em votação Projeto de
Resolução nº 03/2014 foi aprovado com dois votos contra dos
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Vereadores Marcilene e Ronaldo, duas abstenções dos
vereadores Antônio e Henrique. Foi colocado em discussão
Indicação nº 10/2014 dos vereadores Ronaldo e Paulo Cézar. Em
votação foi aprovado. No Grande Expediente: com a palavra o
vereador Antônio parabenizou os organizadores do evento Moto
Fest, sugerindo que este evento possa entrar no calendário do
Município. Pede ao senhor prefeito que considere e reveja a
solicitação da indicação da vereadora Marcilene quanto à
isenção de cobrança da tarifa de água para o Hospital São
Vicente. Parabenizou o senhor presidente sobre dirigir seus
trabalhos com muita democracia. Com a palavra o vereador Juan
cumprimentou a todos no plenário e convidou a população
presente para continuar participando das nossas reuniões, se
interessar pelos projetos, para podermos fazer uma política
participativa dentro da cidade. Agradeceu o senhor prefeito por
estar ajudando as Associações dentro do nosso município e
também parabenizou os bons trabalhos do senhor presidente
Moisés dentro do Legislativo. Com a palavra o vereador Geraldo
também elogiou o Evento Moto Fest. Agradeceu o operador de
máquinas da prefeitura, senhor Alexandre, presente hoje neste
Plenário, que merece nosso reconhecimento pelos trabalhos
desenvolvidos na zona rural. Com a palavra o vereador Marcelo
parabenizou o colega vereador Antônio por suas palavras, muito
bem colocadas, afinal brigam-se idéias e não pessoas. Nós somos
vereadores, devemos ter respeito um com os outros e respeitar
as opiniões de cada um. E parabenizou também os colegas
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vereadores que estão buscando a cada dia melhorias para o
nosso município. Com a palavra o vereador Ronaldo pediu apoio
ao senhor prefeito para o bairro Silvestrine, para limpeza das
ruas, e também a quadra de esportes, que há tempos está
esquecida. E nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Lambari, 21 de outubro de 2014.

