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Ata da décima quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de
Lambari, dia três de setembro 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 César 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
12/2013 do vereador Edson France Sales, Indicação nº 24/2013 do
vereador Antônio Biaso, Indicações 09 e 10/2013 do vereador
Ronaldo de Paula Alves. Indicações nº 10 e 11 do vereador Juan
Carlos dos Reis. Mensagem e Projeto de Lei Complementar
22/2013 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. “Projeto de Resolução nº 07/2013 que dispõe
sobre a contratação temporária de mão-de-obra para término de
construção da Sede da Câmara Municipal de Lambari e contratação
de Profissional Técnico Especializado e dá outras providências.” Na
Ordem do Dia: o senhor presidente solicitou o parecer da comissão
para o Projeto de Lei Complementar 22/2013. Após, a comissão
proferiu a leitura do parecer, sendo favorável e que passe por
discussão e votação a matéria. Com a palavra o senhor presidente
colocou em discussão Projeto de Resolução nº 07/2013. Em
votação foi aprovada por unanimidade. Em discussão Projeto de Lei
nº 22/2013. Com a palavra, o vereador Marcelo comentou sobre a
matéria , e falou sobre as dificuldades financeiras do Hospital São
Vicente de Paula, e que o prefeito está repassando esta ajuda de
custo para o SOS (Serviço de Obras Sociais), o qual é representado
pelo Hospital. Em votação Projeto de Lei Complementar 22/2013 foi
aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão Indicação
12/2013 do vereador Edson. Com a palavra o nobre vereador pediu
providências para o senhor prefeito no atendimento a limpeza das
ruas nos bairros Campinho, Vila Nova e Cerâmica. Em votação
indicação 12/2013 foi aprovado por todos. Em discussão Indicação
24/2013 do vereador Antônio Biaso. Com a palavra, o nobre
vereador diz que já foi comentado e existe a preocupação, com as
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duas pontes de ferro localizadas na ducha , elas são antigas, o
trânsito é pesado e muito grande naquele local. Gostaria que o
senhor presidente tomasse providências junto à um engenheiro
para fazer uma avaliação, um laudo técnico, garantindo a
segurança para os transeuntes. Em votação Indicação 24/2013 foi
aprovada por todos. Em discussão indicação 09 e 10/2013 do
vereador Ronaldo. Com a palavra, o nobre vereador diz que uma
Indicação é a respeito das fontes do Parque das Águas, solicita
mais informação para a população e que se faça uma cobertura
provisória nas fontes onde as pessoas estão pegando água. A
Indicação 10/2013 pede ao Prefeito se existe a possibilidade de um
calçamento nos pontos mais críticos da estrada do Serrote, como
foi dito em outros bairros rurais. Com a palavra, o vereador Marcelo
apóia e assina junto esta indicação do colega vereador, acha justo
que o bairro Serrote também receba os mesmos benefícios que
outros bairros rurais receberam. Em votação indicações 09 e
10/2013 foram aprovadas. Foram colocadas em votação indicações
10 e 11/2013 do vereador Juan. Com a palavra, o nobre vereador
Juan comentou sobre a necessidade de um fisioterapeuta para
atender o bairro rural do Serrote. Teria que ser um atendimento ou
um programa específico para os moradores do bairro, visto que
muitos tem problemas de distrofia muscular, devido à própria
genética. A indicação 11 pede ao prefeito o apoio para a mão de
obra na Unidade Básica de Saúde daquele bairro, digo, do bairro
Serrinha. Em votação Indicações 10 e 11/2013 foram aprovadas.
No Grande Expediente: Com a palavra o vereador Antônio de Biaso
falou novamente sobre a necessidade de mudança de local do
setor de Saúde e Transporte. Infelizmente o local em que foi
instalado estes dois setores não dá acessibilidade para todos, e
pede ao Prefeito providências. Com a palavra o vereador Juan
sugere que o plenário da Câmara, passe para o andar de cima, e
tenta a possibilidade do Setor de Saúde, se instalar aqui. O local é
grande, podem fazer algumas divisórias e nós nos instalamos no
andar de cima até que o nosso plenário fique pronto. Após, foi
discutido por todos que infelizmente não estamos encontrando um
local bem apropriado para a saúde, a maioria dos imóveis
procurados pelo Prefeito têm escadarias. E que a sugestão do
nobre vereador pode ser considerada entre o Presidente da Câmara
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e o senhor Prefeito. Com a palavra o vereador Marcelo Braga
parabenizou o bom empenho do Chefe de Gabinete da Prefeitura,
realmente o Vagner é muito atencioso com as pessoas, verifica
cada Setor da Prefeitura para que o município esteja em dia na
questão de contratados e convênios, para que o município continue
recebendo verbas. Com a palavra o vereador Geraldo comentou
sobre a mudança no cargo de gestor de Saúde. O senhor Fábio é o
novo contratado, ele já foi gestor na cidade de Natércia por quatro
anos, conta com um bom currículo na área da Saúde. E nada mais
havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião.

Lambari, 03 de setembro de 2013.

