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Ata da quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Lambari,
dia dezenove de março 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, 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 retificação e a
seguir em votação foi aprovada por unanimidade. Na leitura do
Expediente: foram lidos Projeto de Lei nº 08/2013 que “Altera a redação
do artigo 1º, do art. 2º e do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal
nº1804 de 26 de agosto de 2011 e dá outras providências.” Indicação nº
02/2013 do vereador Juan Carlos dos Reis. Indicação nº 03/2013 do
vereador Edson France Sales. Na Ordem do Dia: com a palavra o Sr.
Presidente Moisés Teixeira solicitou o parecer da Comissão ao Projeto de
Lei 08/2013. Com a palavra, o Presidente da Comissão vereador Antônio
apresentou o parecer favorável, dizendo que ao elaborar este parecer, no
projeto constava a praça da matriz, e gostaria de saber porque foi retirada
esta praça no Projeto. E quando algum projeto sofrer alterações que seja
comunicado a Comissão. Foi colocado em discussão projeto de Lei
08/2013. Com a palavra, o vereador Juan diz que este projeto foi
discutido com a comissão, e depois recebeu alguns pedidos para que
fosse retirada do projeto a praça da Matriz. E como autor desta matéria
achou por bem não colocar esta praça, e em sua opinião ela deve
continuar a ser cuidada pela Prefeitura. Com a palavra o vereador
Marcelo Braga respeita a opinião de cada vereador, também concorda
que alterações de projetos têm que ser passado para a Comissão. E no
caso da praça da Matriz, seria bom que continuasse aos cuidados da
prefeitura. Com a palavra o vereador Geraldo diz que concorda com esta
matéria de adoção de praças, mas que a praça Nossa Senhora da Saúde
seja cuidada pela prefeitura como sempre foi. Em votação Projeto
08/2013 foi aprovado por todos. Em discussão Indicação 02/2013 do
vereador Juan. Com a palavra o nobre vereador diz que a Indicação vem
solicitar do Prefeito apoio financeiro para melhorias na quadra Branca
Bessone e traz um anexo com demonstrativo do plano de trabalho para
2013. Em votação indicação 02/2013 foi aprovada por unanimidade. Em
discussão indicação nº03/2013 do vereador Edson Sales. Com a palavra
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o nobre vereador pediu providências para limpeza das ruas, e essa
indicação pede urgência para o bairro Esplanada. Em votação indicação
03/2013 foi aprovada por todos. No Grande Expediente: com a palavra o
vereador Marcelo Braga parabenizou o coordenador de Esportes, pelo
grande esforço em recuperar a Praça de Esportes Branca Bessone. Ele
tem corrido atrás de patrocínio sem onerar os cofres públicos, e está
conseguindo arrumar o local com muita dedicação para os nossos jovens.
A seguir comentou sobre o encontro realizado pela EPAMIG, o qual foi
muito proveitoso para os agricultores da nossa Região, parabenizando a
gerência pelo evento, e tem certeza que o senhor prefeito dará todo o
apoio para esta questão de agricultura e pecuária. Com a palavra o
vereador Juan Carlos dos Reis também parabenizou o coordenador de
esportes “Guinho” pelo ótimo trabalho que vem desenvolvendo. Inclusive,
Lambari vai participar da Copa Alterosa e do JEMG. Graças ao esforço e
empenho do nosso coordenador. A seguir cumprimentou a todos no
plenário, e em especial sua mãe, dizendo que é uma honra tê-la no
plenário. Com a palavra o vereador Geraldo Donizeti proferiu a leitura do
envio do Relatório Fiscal do Legislativo. Com a palavra o vereador José
Bibiano agradeceu ao senhor prefeito pelo Campo de Futebol da
Capelinha, dizendo ser mais uma benfeitoria na zona rural. Com a
palavra o vereador Antônio Biaso comentou sobre suas correspondências
recebidas comunicando repasses de verba para o Município, e que o
deputado Dilzon Melo tem atendido suas solicitações em benefício do
Município de Lambari. Com a palavra, o vereador Henrique Ribeiro
comunicou que no dia 22/03, sexta-feira, às 9:00 horas da manhã
acontecerá a caminhada e concentração dos alunos das Escolas
Municipais, Estaduais e Particulares na praça do Cassino, onde haverá
também a premiação para os vencedores do concurso promovido pelo V
Lambari no movimento das Águas. E nada mais havendo a tratar, o
presidente Moisés Teixeira agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião.

Lambari, 19 de março de 2013.

