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Ata da décima nona reunião ordinária da Câmara Municipal de
Lambari, dia cinco de novembro 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,
recebeu uma retificação e a seguir em votação, foi aprovada por
unanimidade. Antes de dar início a leitura do Expediente, o senhor
Presidente Moisés Teixeira solicitou que o vereador Antônio de Biaso,
autor do Projeto 23/2013 comentasse sobre a matéria que por hora foi
retirada da pauta. Após, o nobre vereador explicou sobre as reuniões e a
polêmica da própria população que está cobrando a aprovação deste
projeto, mas juridicamente o Legislativo não pode trazer custos ao
Executivo. A Lei tem que partir do Executivo, e foi marcada uma reunião
com o senhor prefeito para quinta-feira dia 07 às 9 horas da manhã na
sede administrativa da Câmara. Com a palavra o vereador Marcelo pediu
que fosse constado em Ata que foi muito criticado ao pedir vistas ao
projeto 23/2013. E agora, depois de muita discussão, chegou-se ao
entendimento e ao bom senso de que a matéria deve ser de autoria do
Executivo dentro da legalidade para que seja uma lei que funcione. Na
Leitura do Expediente: foram lidos, Indicação nº 08/2013 do vereador
Henrique Ribeiro. Indicações nºs 28 e 29/2013 do vereador Antônio
Biaso. Indicações 13, 14 e 15 do vereador Edson France Sales.
Mensagem e Projeto de Lei nº 47/2013 que “Dispõe sobre o Plano
Plurianual para o período de 2014 à 2017. Na Ordem do Dia: o senhor
Presidente solicitou que a secretária proferisse a leitura do resultado do
parecer da comissão, entregue na Mesa Diretora. Após, a secretária
proferiu a leitura do parecer ao projeto 47/2013 sendo favorável, a
matéria está revestida de legalidade e que passe por discussão e votação
em plenário. Foi colocado em discussão Projeto de Lei nº 47/2013. Com a
palavra o vereador Marcelo Braga comentou sobre o Plano Plurianual
que é uma projeção das metas e objetivos da administração para os
próximos quatro anos. Em votação Projeto de Lei 47/2013 foi aprovado
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por unanimidade. Foram colocados em discussão indicações nºs 28 e
29/2013 do vereador Antônio. Com a palavra, o nobre vereador
comentou que estas solicitações para iluminação pública são pedidos da
população e que precisam de urgência em vários bairros. Quanto à falta
do soro antiofídico no Pronto Socorro, também é uma providência urgente
a ser tomada, e o gasto é mínimo para o Município. Com a palavra o
vereador Juan parabenizou as indicações , e diz que vai procurar saber
na cidade de Heliodora, junto à Secretaria de Saúde qual providência
necessária para adquirir este soro antiofídico. Em votação indicações 28
e 29/2013 foram aprovadas. Em discussão indicação nº 08/2013 do
vereador Henrique Ribeiro. Com a palavra, o nobre vereador pediu
urgência para o cascalhamento nas estradas rurais
dos bairros
Congonhal, Vargem Grande, Posses, Capelinha e Cachoeirinha. Em
votação indicação 08/2013 foi aprovada por todos. Foram colocadas em
discussão Indicações de nºs 13, 14 e 15/2013 do vereador Edson France
Sales. Com a palavra o vereador explicou os seus pedidos, inclusive já
conversou com o Prefeito e a limpeza no bairro corredor já está sendo
realizada. Entende que o Executivo no momento não pode de imediato
atender todos os bairros, mas a população nos pede , nos cobra e nós
solicitamos ao Prefeito. Em votação foram aprovadas as indicações. No
Grande Expediente: com a palavra, o vereador Antônio justificou que não
poderá comparecer na reunião de quinta-feira na Sede Administrativa a
respeito do trânsito, pois já havia agendado uma reunião em Poços de
Caldas. E pede ao Presidente que nesta reunião interceda junto ao
Prefeito em favor da população para que podemos resolver este
problema da melhor forma possível e rapidez. Comunicou que em breve a
piscina de água mineral estará funcionando e também o Parque das
Águas. Comentou sobre a visita do nosso Governador do Estado em
nossa cidade, onde fomos comunicados sobre o desassoreamento do
Lago. A seguir, solicitou ao senhor Prefeito novamente que reveja o local
onde estão instalados os setores de saúde e transportes, lembrando
sobre a Lei de Acessibilidade. Com a palavra, o vereador José Bibiano,
sugeriu ao Prefeito o imóvel na Volta do Ó, próximo à Policlínica, e a
Prefeitura poderia locar, pois o proprietário faz um bom preço e o local é
de fácil acesso. Com a palavra, o vereador Edson comentou que a
população está reclamando da falta de assistência da Polícia Militar no
nosso Município, sugeriu que marcássemos uma reunião com o Tenente
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e verificar o que está acontecendo. Com a palavra, o vereador Ronaldo
de Paula pediu providências junto ao Diretor de Esportes do Município
para verificar a situação da quadra de esportes no bairro Silvestrine. Com
a palavra, o vereador Marcelo parabenizou o colega vereador Antônio
pela explanação do Projeto 23/2013. Porque na verdade, nós queremos
dar uma solução para o trânsito de veículos pesados dentro do nosso
município, mas temos que buscar o meio legal. E ao acompanhar o
parecer jurídico do Dr. Ismael, que foi muito bem colocado, que a
iniciativa deve vir do Executivo, e torna a repetir que o objetivo maior é
fazer a Lei ser respeitada. Comentou a seguir sobre a visita do
Governador em nossa cidade e que foi com muita satisfação que o
recebemos. Com a palavra, o vereador Juan agradeceu a presença de
seu pai na reunião, cumprimentou a todos no plenário. Falou sobre o
passeio ciclístico e a corrida que acontecerá no sábado e domingo em
nossa cidade. Lembrando que o nosso município está sempre
promovendo o esporte. Com a palavra, o senhor presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião.

Lambari, 05 de novembro de 2013.

