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Ata da vigésima primeira reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Lambari, dia 03 de dezembro de 2013, às 20:30 h foi declarada aberta a
reunião pelo Exmo. Senhor 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, 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 complementações e em
votação foi aprovada por unanimidade. Na Leitura do Expediente: foram
lidos, Mensagem e Projeto de Lei Complementar nº 25/2013 que “Altera o
artigo 4º da Lei Municipal 007 de 06 de março de 2013 que institui e
regulamenta o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Lambari –
REFIS”. Emenda Aditiva ao projeto 25/2013. Indicação nº 15/2013 do
vereador Juan. Indicações nº 12 e 13 e 14/2013 do vereador Ronaldo.
Indicação nº 18/2013 do vereador Edson. Na Ordem do dia: o senhor
presidente solicitou o parecer da comissão. Após a secretária proferiu a
leitura do parecer sendo favorável e que passe por discussão e votação em
plenário. Após, foi colocado em discussão projeto de Lei Complementar
25/2013 com Emenda aditiva. Com a palavra, o vereador Ronaldo entendeu
o projeto de outra forma, e apresentou esta Emenda para que fique bem
claro que os contribuintes que já parcelaram seus débitos também entram
neste programa. Em votação Projeto de Lei Complementar 25/2013 com
Emenda foi aprovado por todos. Foi colocado em segunda votação Projeto
de Lei nº 46/2013 com Emenda 02/2013. Em segunda votação foi aprovado
por todos. Foi colocado em discussão indicação 15/2013 do vereador Juan.
Com a palavra, o nobre vereador cumprimentou a todos os presentes no
plenário, e a seguir comentou sobre sua indicação solicitando ao Prefeito a
possibilidade de se fazer um convênio entre o nosso município e as
faculdades das cidades vizinhas, para dar um pouco de apoio aos nossos
estudantes que fazem curso universitário. Em votação indicação 15/2013
foi aprovada por todos. Foram colocadas em discussão indicações 12,13 e
14/2013 do vereador Ronaldo de Paula Alves. Com a palavra o nobre
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vereador comentou sobre as suas indicações solicitando a atenção do
senhor prefeito quanto à esfera dos pacientes que usam a Policlínica, para
que os portões sejam abertos mais cedo e estes possam esperar lá dentro.
E pediu urgência para a operação tapa buracos em algumas ruas da cidade,
e o término de um pequeno trecho naquela rua do bairro Campo Belo. Em
votação indicações foram aprovadas. Foi colocada em discussão indicação
18/2013 do vereador Edson France Sales. Com a palavra o nobre vereador
comentou sobre o pedido dos moradores do bairro Serrote, que solicitam
a instalação de água e esgoto naquele bairro. É uma solicitação muito justa,
principalmente porque naquele local é jogado todo o lixo da cidade, até
mesmo por uma questão de higiene e saúde pública pede ao prefeito esta
providência necessária. Com a palavra, o nobre vereador Marcelo Braga,
apóia a indicação dizendo que é muito viável este pedido e que os
moradores daquele bairro merecem esta atenção do senhor prefeito. Em
votação indicação nº 18/2013 foi aprovada por todos. No Grande
Expediente: o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou
a reunião.

