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Ata da décima oitava reunião ordinária da Câmara Municipal de
Lambari, dia quinze de outubro de 2013, às vinte horas, foi declarada
aberta a reunião pelo Exmo. Sr. Presidente Moisés Teixeira e dando
comparecimento os 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 unanimidade. Na leitura do
Expediente: foram lidos, Mensagem e Projeto de Lei nº 51/2013 que
“Abre Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do município para
2013 e dá outras providências”. Mensagem e Projeto de Lei nº 52/2013
que “Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à
Associação Obra do Berço do Município de Lambari e dá outras
providências.” Mensagem e Projeto de Lei nº 53/2013 que “Fica
autorizado o Prefeito Municipal de Lambari a firmar convênio com o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, objetivando a
disponibilidade de servidores efetivos do município e dá outras
providências”. Indicação nº 04/2013 do vereador Marcelo Braga.
Indicação nº 06/2013 da vereadora Marcilene Guerra. Indicações nº
12,13 e 14/2013 do vereador Juan Carlos dos Reis. Indicação nº 27/2013
do vereador Antônio de Biaso Júnior. Na Ordem do Dia: O senhor
presidente solicitou os pareceres da Comissão para os projetos de Leis
nºs 51,52 e 53/2013. Após, a Comissão diz que os pareceres são
favoráveis, estão dentro da legalidade e que as matérias passem por
discussão e votação em plenário. A seguir foi colocado em discussão
projeto de Lei nº 51/2013. Em votação foi aprovado por unanimidade. Foi
colocado em discussão Projeto de Lei 52/2013. Com a palavra o vereador
Juan solicitou que o vereador Ronaldo falasse sobre a matéria, porque na
reunião da Comissão surgiu uma dúvida quanto ao funcionamento da
Associação Obra do Berço, e se está em atividade. Com a palavra o
vereador Ronaldo diz que no ano passado trabalhou como Chefe de
Gabinete do Executivo, e não se lembra que a Associação Obra do Berço
estava ativada. Inclusive não sabemos quem é o presidente e o local de
funcionamento, era esta a dúvida. Com a palavra o vereador Marcelo
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Braga explicou que esta matéria foi para atender ao pedido do Dr.
Cláudio, Promotor de Justiça desta Comarca, pessoa a qual se preocupa
muito com trabalhos sociais e procura sempre colaborar com entidades
que beneficiam pessoas carentes. Acredita que toda documentação
esteja em dia, e que a Associação Obra do Berço esteja em dia, e que
para se fazer o repasse ela tem que estar funcionando com os
documentos apresentados ao Executivo. Em votação Projeto de Lei nº
52/2013 foi aprovado por todos. Foi colocado em discussão Projeto de
Lei nº 53/2013. Com a palavra o vereador Marcelo falou sobre os
trabalhos realizados na nossa Comarca, e que aumentou muito o
movimento, necessitando deste convênio entre Prefeitura e Tribunal de
Justiça. Em votação Projeto de Lei nº 53/2013 foi aprovado por
unanimidade. Em discussão Indicação nº 27/2013 do vereador Antônio
Biaso. Em votação foi aprovada por todos. Em discussão Indicação nº
06/2013 da vereadora Marcilene Guerra. Em votação foi aprovada. Em
discussão Indicações 12,13 e 14/2013 do vereador Juan. Em votação
foram aprovadas. Em discussão Indicação nº 04/2013 do vereador
Marcelo. Com a palavra o vereador Marcelo gostaria apenas de constar
que indicou a praça da rodoviária para instalar a Academia ao ar livre,
pois foi um pedido que fez ao Deputado Dalmo Ribeiro, e que Lambari foi
indicada através da Emenda Parlamentar deste deputado. Em votação
Indicação 04/2013 foi aprovada por todos. Ainda, na ordem do Dia, o
senhor presidente comunicou o pedido do vereador Antônio Biaso, ofício
nº 122/2013 solicitando renúncia do cargo de presidente da comissão de
Finanças. E usando das atribuições do art. 145 do Regimento Interno
deste Legislativo, indicou o vereador Paulo César de Souza para ocupar
a vaga do nobre vereador Antônio. No Grande Expediente: com a palavra
o vereador Marcelo Braga comentou sobre a apresentação da equipe
Tatibana, o ótimo trabalho realizado com crianças e jovens do nosso
Município. E através deste demonstrativo nós vemos que este Projeto
está trazendo bons resultados para a cidade. . E se sente feliz e com
muito orgulho em ter apoiado a matéria passada pelo Legislativo, e
parabeniza a Academia Tatibana. A seguir falou sobre o pedido de vistas
ao Projeto 23/2013 na última reunião ordinária, e que apresentou
Emendas na matéria. Hoje o Projeto não está em pauta, a pedido do
vereador Ronaldo também autor do Projeto que verificou existirem
dúvidas, pois a matéria é bem delicada. Com a palavra o vereador Paulo
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César de Souza agradeceu o senhor presidente pela confiança a ele
depositada ao indicá-lo para compor a comissão de Finanças, Justiça e
Legislação. Com a palavra o vereador Juan comentou sobre o
cascalhamento na estrada rural de Nova Baden. Convidou a todos para a
inauguração da Unidade Básica de Saúde, que acontecerá neste sábado,
e que em breve ficará pronta a Unidade do bairro Serrinha. Parabenizou o
pessoal da Academia Tatibana pelos ótimos trabalhos desenvolvidos e
que o Legislativo estará sempre apoiando o esporte no nosso município.
Com a palavra o vereador Henrique parabenizou a academia Tatibana,
cumprimentou o professor Miguel pela vitória da eleição do Conselho
Tutelar. Agradeceu o colega vereador Antônio Biaso que desempenhou
bem à frente nos trabalhos da Comissão de Finanças. Com a palavra, o
vereador Antônio Biaso justificou o seu pedido de saída da Comissão e
agradeceu aos colegas vereadores. Cumprimentou o pessoal da
Academia Tatibana que hoje nos apresentou os demonstrativos dos
trabalhos realizados e esperamos que o município possa sempre apoiar o
esporte. A seguir solicitou ao senhor prefeito providências urgentes para
recolher os animais soltos nas ruas e principalmente na Volta do Lago.
Com a palavra o vereador Ronaldo cumprimentou a todos da Academia
Tatibana, parabenizou os professores dizendo que é uma honra para nós
recebê-los aqui no plenário. Pediu providências urgentes para o
recolhimento dos cavalos soltos nas ruas. Parabenizou os professores
pelo Dia do Professor, e também, o Deputado Dilzon Melo pelos seus
trinta anos de trabalho público. Agradeceu o companheiro de Comissão,
vereador Antônio, que sempre honrou com seus compromissos dentro da
comissão, desempenhando um trabalho correto. Com a palavra o
vereador Edson cumprimentou a Academia Tatibana, e agradeceu o
vereador Antônio pelo ótimo trabalho desenvolvido como presidente da
Comissão. Com a palavra o vereador Geraldo cumprimentou o pessoal
da Tatibana, principalmente pelo trabalho social desenvolvido com jovens
e crianças carentes de nossa cidade. A seguir, comentou sobre a visita
do Exmo. Senhor Deputado Dilzon Melo, que nos dias 03 e 04 esteve em
nossa cidade, visitou os moradores da zona rural e sempre com boas
notícias para o nosso município. Com a palavra a vereadora Marcilene
Guerra parabenizou a todos os professores pelo seu dia, agradeceu o
vereador Antônio Biaso pelo ótimo trabalho e postura frente à Comissão.
Parabenizou a Academia Tatibana e que o Legislativo sempre dará apoio
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ao esporte. Com a palavra, o senhor presidente Moisés Teixeira
parabenizou a todos da Academia Tatibana, dizendo que é uma honra têlos aqui no plenário. Agradeceu o vereador Antônio pelos trabalhos
realizados na Comissão, e que o nobre colega vereador sempre teve
muita coerência, postura e dedicação à frente desta Comissão. A seguir,
agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião.

Lambari, 15 de outubro de 2013.

