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 décima sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de
Lambari, dia dezessete 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, Geraldo Donizeti da Silva, Henrique Ribeiro de
Souza, Juan Carlos dos Reis, José Bibiano de Paiva, 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, Indicações nº 03 e 04/2013 da vereadora
Marcilene Guerra. Indicação nº 10/2013 dos vereadores Juan Carlos dos
Reis e Paulo Cézar de Souza. Mensagem e Projeto de Lei nº 44/2013
que “Abre crédito Especial ao orçamento da Autarquia Municipal SAAE –
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari utilizando Superávit
financeiro operado no balanço Patrimonial da entidade em 31/12/2012”.
Mensagem e Projeto de Lei nº 45/2013 que “Abre crédito Especial ao
Orçamento da Autarquia Municipal SAAE – Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Lambari utilizando o Superávit Financeiro apurado no balanço
patrimonial da Entidade em 31/12/2012. Mensagem e Projeto de Lei nº
48/2013 que “Dispõe sobre indenização de custos de viagens dos
motoristas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lambari e
dá outras providências”. Mensagem e Projeto de Lei nº 49/2013 que
altera o anexo I da Lei Municipal nº 1864 de 22 de fevereiro de 2013 que
institui funções públicas para fins de contratação temporária. Na Ordem
do Dia: o senhor presidente solicitou os pareceres da Comissão para os
Projetos de Leis 44,45,48 e 49/2013. Após a Comissão diz que os
pareceres são favoráveis, as matérias foram muito discutidas pela
Comissão e que no decorrer da reunião nós discutiremos as questões
colocadas. Foi colocado em discussão Projeto de Lei nº 44/2013 que “
Abre Crédito Especial ao orçamento do SAAE.” Com a palavra , o
vereador Antônio de Biaso diz que tinha uma dúvida em aprovar a
matéria , e hoje nós nos reunimos na sede administrativa, contamos com
a presença do Diretor Administrativo do SAAE, e ele nos deu um respaldo
melhor sobre o plano de saneamento na cidade. E na qualidade de
vereador fiscalizador do município, solicitou que todos os processos
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licitatórios daquela autarquia, que seja encaminhado para a Câmara, o
valor desse crédito especial ao Orçamento é bem considerável e a nossa
obrigação é fiscalizar. Com a palavra o vereador Marcelo diz que a
reunião da Comissão com o diretor do SAAE, o assessor jurídico da
Câmara e outros vereadores foi muito bem esclarecida a matéria, teve a
oportunidade de participar, e que abertura de crédito dentro do orçamento
é normal, todo orçamento é uma previsão, e pode ser alterado a qualquer
momento de acordo com a necessidade de cada setor , só depende da
aprovação do Legislativo, e concorda que o papel do vereador é mesmo
de fiscalizar. Em votação Projeto de Lei nº 44/2013 foi aprovado por
unanimidade. Foi colocado em discussão Projeto de Lei nº 45/2013. Com
a palavra o vereador Antônio Biaso comentou sobre a contratação de um
engenheiro Civil no SAAE, e conforme nós pedimos para o Samuel,
diretor da autarquia , foi entregue na Câmara o documento que acusa o
pagamento mensal desta contratação que é de R$3.500,00 (três mil e
quinhentos reais). Com a palavra o vereador Marcelo Braga diz que a
contratação é permitida pela Lei nº 4320, e os valores pagos nesta
contratação também tem que estar dentro dos trâmites legais. Em
votação Projeto de lei 45/2013 foi aprovado por unanimidade. Em
discussão Projeto de Lei 48/2013. Com a palavra, o vereador Antônio,
explicou que os motoristas servidores da saúde e reuniram com o senhor
prefeito e que entraram num acordo quanto a esta questão de diárias de
viagens. Todos concordaram com a proposta do Executivo e pelas
informações que tivemos os servidores ficaram satisfeitos, a matéria está
dentro da legalidade, e nós vereadores já estamos pleiteando junto ao
Prefeito esta melhoria para estes servidores motoristas da saúde. Com a
palavra, o vereador Marcelo Braga diz que o Prefeito agiu com muita
democracia, se reuniu com estes servidores e ouviu a opinião de todos,
até chegarem num acordo que ficasse bom para ambas as partes.
Agradeceu ao senhor Prefeito por atender aos nossos pedidos quanto a
esta matéria. Com a palavra, o vereador Edson France diz que ficou
muito orgulhoso com a atitude do senhor Prefeito, parabeniza esta ação
que mostra seu reconhecimento para com os servidores motoristas da
saúde. Com a palavra o vereador Paulo Cézar também agradeceu e
parabenizou o senhor Prefeito por este bom entendimento que tiveram
entre os servidores motoristas da saúde, nós sabemos que não é fácil
estas questões, mas o Prefeito soube conversar, soube ouvir, e no final
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tudo se resolveu. Com a palavra, o vereador Juan agradeceu ao senhor
Prefeito por atender estes servidores que há tempos vêm reivindicando
estas diárias, e também parabeniza o Legislativo para estar sempre
procurando ajudar servidores, e o senhor Prefeito. Em votação Projeto de
Lei 48/2013 foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão
Projeto de Lei nº 49/2013. Com a palavra o vereador Antônio Biaso diz
que somos sabedores que existe a necessidade de se criar mais uma
vaga no quadro de contratados que neste caso é o de operador de
máquinas pesadas, no momento só existe uma vaga. Nós sempre
fizemos uma fiscalização quanto ao processo de contratação. Em agosto
houve uma redução muito boa na folha de pagamentos quanto aos
contratados, e que sempre bateu nesta tecla que deveria diminuir o
número de pessoas contratadas, e aproveitar os próprios servidores
efetivos. Acha muito importante esta atitude do senhor prefeito em reduzir
a folha de pagamentos. E agora a matéria de hoje, nós somos sabedores
que existe mesmo a necessidade de aumentar uma vaga porque é um
serviço especializado e o Município realmente está precisando. Com a
palavra, o vereador Juan aplaude o senhor prefeito, a matéria de hoje
mostra que ele se preocupa cada vez mais com a zona rural. Com a
palavra, o vereador Henrique diz que esta contratação de mais um
operador de máquinas pesadas é louvável, temos esta necessidade
dentro do Município e agradece ao senhor Prefeito. Com a palavra, o
vereador Ronaldo diz que o Município irá receber esta retro-escavadeira
que será entregue no próximo dia 30 deste mês, por intermédio do
Deputado federal Odair Cunha. E que realmente nós vamos precisar de
mais um operador de máquinas para o Município. Em votação Projeto de
Lei 49/2013 foi aprovado por unanimidade. Em discussão Indicações 03 e
04/2013 da vereadora Marcilene Guerra. Com a palavra a nobre
vereadora falou sobre a necessidade de limpeza no cemitério local, e
também em algumas ruas do bairro Vila Nova. Em votação foram
aprovadas as indicações. Em discussão Indicação dos vereadores Paulo
Cézar de Souza e Juan Carlos dos Reis de nº 10/2013. Com a palavra o
nobre vereador Paulo Cezar de Souza solicitou ao senhor prefeito uma
atenção especial para limpeza de algumas ruas no bairro Jardim do Lago
e volta do lago em geral. Com a palavra o vereador Juan sugeriu uma
empresa para que a prefeitura terceirize estes serviços de limpeza de
ruas. Mas se no momento a arrecadação do Município é pouco, sugere
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então que distribua melhor o pessoal do barracão. Com a palavra o
vereador Marcelo diz que o ideal no momento é contratar mesmo uma
empresa e terceirizar os trabalhos de capina e limpeza de ruas.
Infelizmente, no setor do barracão não existem tantos funcionários para
esta mão de obra, muitos estão a caminho da PREVILAM, e outros se
ocupam de outras funções. Com a palavra, o vereador Edson diz que a
questão de limpeza e capina já vêm acumulando desde a administração
passada, por isso que não estão dando conta em todos os bairros, o certo
é terceirizar este serviço, pelo menos um ano, para colocar a cidade em
dia com limpeza e capina. Em votação indicação nº 10/2013 foi aprovada
por todos. No Grande Expediente: com a palavra, o vereador Antônio de
Biaso falou sobre a visita realizada na CODEMIG e Gabinete do
Deputado Dilzon Melo. Nós procuramos saber sobre o andamento para
às obras do cassino e foi nos informado que até o início de 2014 já
devem começar as obras de reforma. Quanto ao parque das Águas nós
questionamos sobre o espelho d’água que não foi colocado para filtrar as
águas. E também ao horário gratuito para a população pegar água no
Parque. Foi entregue na CODEMIG o Projeto para o balneário e
escoriação do Lago Guanabara, e como sempre nós pedimos, esperando
sermos atendidos. E novamente pede ao Prefeito a mudança de local
para os setores de saúde e transporte. Com a palavra o nobre vereador
Juan comentou sobre as trocas dos bancos, e que os ecológicos são
mais baratos, mas se a CODEMIG é quem é a responsável somente está
dando uma idéia de economia. Comentou sobre as obras realizadas na
praça dos Artistas, na qual está recebendo muitos elogios, e o melhor é
que não tem muitos custos para o município. A inauguração será no dia
21/09, sábado às 16:00 h. Com a palavra o vereador Marcelo Braga
parabenizou a nossa cidade de Lambari que aniversariou ontem, e faz
uma pequena crítica quanto à falta de comemoração na cidade. E que no
próximo aniversário o Setor de Turismo promova alguma festividade,
desfile de escolas, uma banda com o hino da cidade, algum tipo de
evento que não tenha muitos custos para o Executivo. Com a palavra o
vereador Henrique Ribeiro diz que concorda que passou em branco,
deveria ter programado alguma festividade, ter parceria com algumas
empresas, escolas. Uma pequena comemoração para lembrar o
aniversário da cidade. Quanto aos projetos aprovados hoje, nós estamos
atuando, legislando em favor da população, buscando fazer a nossa parte
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da melhor forma possível. Nós que compomos a Comissão de Serviços
Públicos estamos sempre questionando os setores da Prefeitura e
fazendo de tudo para trazer melhorias para o Município. Com a palavra, o
vereador Geraldo Donizeti proferiu a leitura do Balancete Mensal do
Legislativo. Após, comunicou a todos que já foi realizado o processo de
licitação para a compra do caminhão e caçamba para servir o município.
Após, fez um pequeno desabafo contra atitudes de certos colegas
vereadores, e que cada vereador deve fazer sua parte ao invés de criticar
o outro, e que vereança passa. Nós temos que saber lidar com isto. E
nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião.

Lambari, 17 de setembro de 2013.

