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Ata da décima quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de
Lambari, dia vinte de agosto de 2013, às vinte horas, foi declarada aberta
a reunião pelo Exmo. Sr. Presidente Moisés Teixeira e com a presença
dos senhores vereadores: Antônio de Biaso Júnior, Edson France
Sales,Henrique Ribeiro de Souza, Geraldo Donizeti da Silva, 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 10/2013 dos vereadores Juan Carlos dos Reis e
Marcelo Braga, Indicações nº 05 e 06 do vereador Henrique Ribeiro de
Souza. Mensagem e Projeto de Lei Complementar 20/2013 que “Dispõe
sobre a Criação de funções gratificadas no âmbito do Poder Executivo.”
Emenda Aditiva 01/2013 ao Projeto 20/2013. Mensagem e Projeto de Lei
nº 39/2013 que “Autoriza o escopo ratificar a subscrição do Município de
Lambari no protocolo de intenções que visa a constituição do Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais –
CISAB/SUL e dá outras providências. Projeto de Resolução nº 06/2013
que “Dispõe sobre a contratação temporária de mão de obra para
término da construção da Câmara Municipal de Lambari e contratação de
profissional técnico especializado e dá outras providências.” Na Ordem
do Dia: o senhor presidente solicitou os pareceres da Comissão . Após a
Comissão proferiu a leitura dos pareceres sendo favoráveis à matéria e
que no projeto 20/2013 foi apresentado uma Emenda Aditiva. A seguir, o
senhor presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar
20/2013 com Emenda. Com a palavra o vereador Henrique parabenizou a
Comissão “é de conhecimento de todos que funcionários que trabalham
no setor de licitação de uma prefeitura é responsável pelos atos
cometidos, e têm sempre que estar atualizados com as leis aplicadas
para licitações públicas. Realmente é um serviço desgastante e tem que
ser reconhecido. Além do que o projeto não vem dar aumento salarial, é
apenas uma gratificação para aquele funcionário efetivo que estiver
trabalhando neste setor. Com a palavra, o vereador Antônio diz que o
Projeto foi muito discutido pela Comissão, pois nó temos que verificar
também a situação dos servidores do Executivo que trabalham no
Barracão, na Saúde, Educação, Transporte, enfim, estudar uma maneira
de melhorar os salários para todos os servidores.Hoje estamos
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aprovando uma matéria que vem dar uma gratificação, ou seja, um
reconhecimento para o servidor efetivo que ocupa um cargo de muita
responsabilidade e pede ao senhor prefeito, que possamos aprovar uma
matéria, que venha trazer benefícios para os outros servidores também.
Com a palavra, o vereador Marcelo comentou sobre o Projeto, concorda
com a posição do vereador Henrique e vai de encontro com o vereador
Antônio com referência aos outros servidores efetivos. E toda vez que
entrar matérias que venham beneficiar os funcionários será favorável,
qualquer projeto de melhoria salarial nós temos que apoiar. Com a
palavra o vereador Ronaldo concorda com a posição dos colegas, mas
também é servidor municipal, e recebe muitas cobranças dos próprios
colegas servidores.Pede ao senhor Prefeito que estude uma maneira de
beneficiar também os outros servidores. Foi colocado em votação Projeto
de Lei complementar 20/2013 com Emenda, ficando aprovado com um
voto contra do vereador Edson. Foi colocado em discussão Projeto de Lei
nº 39/2013. Com a palavra o vereador Antônio Biaso explicou a matéria e
os benefícios deste consórcio para o município. Em votação Projeto
39/2013 foi aprovado por unanimidade. Em discussão projeto de
Resolução 06/2013. Com a palavra, o vereador Marcelo diz que apóia a
matéria, sempre foi favorável a todas as Resoluções que passaram neste
plenário para a construção da sede própria do legislativo. Parabenizou o
vereador Bibiano que deu início a construção para a instalação da Sede
Administrativa e parabeniza o atual presidente por dar continuidade às
obras deste Plenário. Com a palavra o vereador Bibiano, também
parabenizou o senhor presidente por dar continuidade às obras. Com a
palavra, o vereador Antônio diz que é uma grande iniciativa do senhor
presidente, nós temos que contribuir da melhor forma possível para a
conclusão das obras da Sede da Câmara Municipal. Com a palavra, o
vereador Geraldo Donizeti concorda com os colegas vereadores, nós
precisamos dar término na sede da Câmara, ficou muito bem instalada,
apóia o senhor presidente e parabeniza sua iniciativa. Em votação Projeto
de Resolução 06/2013 foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em
discussão Indicação 10/2013 dos vereadores Juan e Marcelo. Com a
palavra o nobre vereador Juan falou sobre a necessidade de se colocar
um braço de luz naquele local, o trecho é bem escuro, já tem um poste e
os moradores estão solicitando esta atenção do senhor prefeito. Com a
palavra, o nobre vereador Marcelo também comentou sobre a indicação,
pedindo a atenção do senhor Prefeito. O local já tem poste e só falta o
braço de luz, e acredita que o custo é pouco. E os moradores do bairro

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

Nova Baden merecem esta atenção. Em votação foi aprovado por todos.
Em discussão Indicações 05 e 06/2013 do vereador Henrique. Com a
palavra, o nobre vereador falou sobre o campo de malhas na Avenida
Getúlio Vargas, pedindo ao senhor prefeito a possibilidade de melhorar
aquele local. E quanto a Indicação 06, pede a possibilidade de se colocar
corrimão naquela calçada. Em votação indicações 05 e 06/2013 foram
aprovadas. No Grande Expediente: com a palavra, o vereador Henrique
Ribeiro falou sobre a falta de segurança em alguns pontos da cidade,
alguns bairros, e que as câmeras não estão ligadas como deveriam. Já
foi conversado com a polícia militar, com o Executivo, para que cobrem
da empresa prestadora deste serviço, que com certeza estão recebendo.
Com a palavra, o vereador Juan cumprimentou a todos no plenário, falou
do segundo campeonato de Jiu-Jitsu que aconteceu neste fim de
semana, e também do MotoCross, porque estes eventos são bons para a
cidade, trazem movimento, ajudam no comércio. Com a palavra o
vereador Ronaldo pediu providências para a quadra de esportes no bairro
Silvestrine, e gostaria de saber também quanto à segurança do
alambrado que está sendo colocado na quadra Branca Bessone. Com a
palavra, o vereador Marcelo Braga agradeceu um favor ao vereador
Ronaldo, agradeceu sua presteza e atenção, e que somos de partidos
diferentes, o que não impediu a amizade e o bom relacionamento entre
ambos. Com a palavra, o vereador Geraldo proferiu a leitura do balancete
mensal do Legislativo. O vereador Antônio Biaso, com a palavra, explicou
a todos sobre o ofício que vai assinado por ele, pelos colegas vereadores,
o presidente desta Casa, encaminhando Projeto para a CODEMIG, e que
estamos pedindo e esperando que a nossa cidade receba esses
benefícios. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu
a presença de todos e encerrou a reunião.

Lambari, 20 de agosto de 2013.

