Câmara Municipal de Lambari
Avenida Renato Nascimento, 90 –Volta do Ó
CEP.: 37.480-000 Lambari -Minas Gerais
Tele/Fax: (35) 3271 - 1166

Ata da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Lambari,
dia cinco de fevereiro de 2013, excepcionalmente às 20 e 15 horas, foi
declarada aberta a reunião pelo Exmo. Sr. Presidente Moisés Teixeira e
com a presença dos nobres Edis Vereadores: Antônio de Biaso Júnior,
Edson Francis 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: Indicação nº 01/2013 do vereador Juan Carlos
dos Reis. Indicações nºs 01,02,03 e 04/2013 do vereador Antônio de Biaso
Júnior. Na Ordem do Dia: o senhor Presidente colocou em discussão
indicação nº01/2013 do vereador Juan. Com a palavra, o vereador Marcelo
Braga parabenizou o colega vereador pela iniciativa desta indicação. Com
a palavra o vereador Juan diz que, primeiramente a intenção é de se formar
um Conselho Municipal de Esporte para que este atue junto com a
Coordenadoria Municipal de Esporte, e a constituição deste conselho é
justamente para que o município consiga verbas estaduais e federais. Em
votação foi aprovada a indicação. Foram colocados em discussão
indicações de nºs 01,02,03 e 04/2013 do vereador Antônio Biaso. Com a
palavra o nobre vereador comentou sobre suas indicações uma Por vez, e
que se faz necessário a atenção do Sr. Prefeito nestas questões: A
indicação 01 sugere um projeto para o Parque Wenceslau Braz/ Duchas,
de forma a aumentar o fluxo de água fluvial. A indicação 02 solicita do
Prefeito a possibilidade de se construir um centro de tratamento
fisioterápico para aqueles que necessitam. E o local poderia ser no entorno
do Parque Wenceslau, próximo às piscinas.Quanto à indicação 03, vem
solicitar ao Prefeito a liberação da verba denominada “Auxílio para a
Sociedade Pró-animais”, que já consta no orçamento vigente. A indicação
04 pede a criação da Secretaria de Meio Ambiente conforme descrito na
lei Complementar 10 de 2008 do Plano Diretor. Em votação indicações
01,02,03 e 04/2013 foram aprovadas. No Grande Expediente: com a
palavra, o vereador Marcelo Braga cumprimentou e parabenizou a senhora
Madalena Viola, secretária do PMDB pela passagem do seu aniversário, e
diz ser um prazer a sua
presença no Plenário. A seguir, comentou sobre as estradas rurais,
inclusive a do bairro Serrote, a questão do lixão jogado naquele bairro, e
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que foi procurado pela Associação dos Moradores, ainda hoje o presidente
da Câmara esteve presente no local , pois o senhor prefeito estava fora da
cidade a serviço do município. E por hora conseguiu solucionar o problema,
agradece o empenho dos colegas vereadores que também ajudaram. Com
a palavra o vereador José Bibiano solicitou do Sr. Presidente o empenho
junto ao Prefeito para que este continue permitindo a coleta do lixo nos
bairros rurais Campos, Paiolinho, Folheta, Capelinha. Porque neste mês
de Janeiro o caminhão de lixo não passou nestes bairros. Com a palavra o
vereador Geraldo Donizeti lamentou sobre a falta de cascalho dentro do
Município, e que as estradas rurais estão péssimas devido as constantes
chuvas. Infelizmente já é um problema que vem de outras administrações,
as estradas ficam intransitáveis e o povo da roça tem esperança que o
atual prefeito possa ajudar nesta questão. Com a palavra o vereador Juan
Carlos dos Reis convidou a todos os colegas para reunião na sede
administrativa dia 07/02 (quinta-feira) às 13 h, com o senhor Wilson
Laurindo, Diretor do SAAE de Lambari. Com a palavra o vereador Henrique
Ribeiro cumprimentou a todos os presentes no plenário, falou das
dificuldades para os moradores da zona rural, com relação às estradas que
devido às chuvas constantes e sem manutenção ficam intransitáveis.
Muitas pessoas compreendem quando pedimos para aguardar mais um
pouco, porque a atual administração está procurando melhorar esta
questão, outros moradores nos cobram nas ruas querendo que seja
solucionado de imediato. E infelizmente nós já sabemos que esta situação
já vem há tempos e temos consciência de que tem que ter uma melhora.
Agradece ao senhor Presidente Moisés por esta Câmara participativa,
percebe-se aqui que todos os vereadores estão interessados em ajudar na
melhoria da cidade. Estão sendo apresentados indicações, ofícios ao
senhor Prefeito. Nós já nos reunimos para rever a questão da festa de
Carnaval, onde pedimos e sugerimos mais segurança, policiamento,
limpeza para que os turistas e a própria população possam aproveitar
melhor este feriado prolongado. Com a palavra, o vereador Ronaldo de
Paula Alves também comentou sobre as festas de Carnaval, inclusive o
Tenente Garcia estará na rádio Transmineral em entrevista para explicar á
população dos perigos que podem vir a acontecer com o grande
movimento no trânsito, e também a segurança do cidadão que quer
aproveitar esta festa carnavalesca. Com a palavra o vereador Paulo Cézar
o senhor Presidente Moisés por atender tão rápido o seu pedido para a
limpeza do bairro Volta do Lago, os moradores estão muito satisfeitos e
também agradecem o empenho e consideração para com aquele bairro.
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Com a palavra, o vereador Edson France Salles pediu providências
urgentes para o corte de árvores na Rua Joaquim André de Carvalho, no
bairro Corredor. E também pede que o Executivo reveja a Avenida Vital
Brasil no bairro Campinho, porque o trafego de caminhões pesados vem
afundando o calçamento próximo ao Posto de gasolina. Outro problema é
a falta de manilhas na estrada do bairro São Bartolomeu, a população pede
e conta muito com a atenção do Sr. Prefeito para este problema. Com a
palavra o vereador Antônio de Biaso agradeceu aos colegas pela
aprovação de suas indicações, comentou sobre a boa notícia da Escola
Técnica para Lambari. E parabenizou o empenho dos vereadores quanto
às estradas rurais, e principalmente a questão do lixo jogado a céu aberto
no bairro rural do serrote. E precisamos mesmo correr atrás de verbas junto
ao Governo do estado, para podermos solucionar este problema. Inclusive
a secretaria de meio ambiente que foi sugerida em sua indicação, poderá
ajudar muito, inclusive trazendo recursos financeiros para o Município.
Agradeceu a presença no plenário, os moradores do Serrote, dizendo que
é muito bom ver que a população participa e se interessa pelo trabalho do
legislativo. Com a palavra, o Sr. Presidente Moisés Teixeira também
cumprimentou os moradores do Serrote, e as pessoas presentes no
plenário. Agradeceu os colegas vereadores e encerrou a reunião.

Lambari, 05 de fevereiro de 2013.

