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Ata da quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Lambari,
dia dois de abril de 2013, às vinte horas, foi declarada aberta a reunião
pelo Exmo. Sr. Presidente Moisés Teixeira e com a presença dos Edis,
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 votação foi aprovada por
unanimidade. Antes de dar início a leitura do expediente o vereador
Marcelo Braga solicitou ao senhor Presidente que dispensasse a leitura
na íntegra dos projetos em pauta para que estes fossem resumidos na
leitura, visto que são muitos projetos, todos os vereadores já tem em
mãos , a Comissão tem os pareceres e no Regimento Interno não consta
obrigatoriedade de se proferir a leitura dos projetos. Com a palavra o
senhor presidente colocou em plenário a solicitação do nobre vereador. A
seguir todos concordaram e também pediram dispensa na leitura dos
projetos na íntegra. Na leitura do expediente foram lidos: Projeto de Lei nº
10/2013 que “Cria o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização de Profissionais da Educação – CACS – FUNDEB.” Projeto
de Lei 11/2013 que “Cria o Conselho Municipal de Educação e Revoga a
Lei Municipal 1123 de 23/08/1997.” Projeto de Lei nº 12/2013 que
“Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção Social para
Associação Recreativa Unidos para Sempre – ARUS.” Projeto de Lei
Complementar 12/2013 que “Altera a remuneração do vencimento do
cargo Comissionado de Diretor Escolar constante no anexo VI letra “D” da
Lei 1190/98.” Projeto de Lei nº 13/2013 que Autoriza o Poder Executivo a
firmar convênio para repasse de verbas – EATE – CEMIG e a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE – Lambari e dá outras
providências”. Projeto de Lei nº16/2013 que “Altera a redação da Lei
Municipal nº 1864 de 22/02/2013 e dá outras providências”. Projeto de Lei
nº18/2013 que “Institui o Conselho Municipal de Esportes de Lambari e
dá outras providências.” Projeto de Lei nº 19/2013 que “Institui o
Conselho Municipal de Cultura de lambari e dá outras providências”.
Projeto de Lei nº 20/2013 que “Autoriza o Poder Executivo a conceder
repasse financeiro para Associação do Folclore e Manifestações
Artísticas de Lambari.” Projeto de Resolução nº 01/2013 que “Aprova as

Câmara Municipal de Lambari
Avenida Renato Nascimento, 90 –Volta do Ó
CEP.: 37.480-000 Lambari -Minas Gerais
Tele/Fax: (35) 3271 - 1166

Contas do Município, do exercício de 2003, acompanhando o parecer do
Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais”. Projeto de Resolução nº
02/2013 que “Altera a redação dos artigos 1º e 2º da Resolução 12/2008
e dá outras providências”. Na ordem do dia: o senhor presidente solicitou
os pareceres da comissão para os projetos de Leis 10,11,12,13,16,18,19
e 20/2013 e Projeto de Lei Complementar 12/2013. Após, o presidente da
Comissão proferiu a leitura dos pareceres, explicando um por vez, e
sendo os pareceres favoráveis e que passem por discussão e votação em
plenário. Foi colocado em discussão Projeto de Lei Complementar
12/2013. Com a palavra o vereador Antônio Biaso explicou a matéria com
referência a este pequeno reajuste para o cargo de Direção no
Magistério. Com a palavra o vereador Marcelo Braga parabenizou o
senhor prefeito Sérgio Teixeira por reconhecer o trabalho de um Diretor
Escolar e este projeto vem adequar o salário que há tempos estava
defasado. Em votação Projeto de Lei Complementar 12/2013 foi aprovado
por todos. Foi colocado em discussão Projeto de Lei 10/2013. Em
votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão Projeto de Lei
11/2013. Em votação foi aprovado por todos. Foi colocado em discussão
Projeto de Lei 12/2013. Com a palavra o vereador Antônio Biaso explicou
sobre esse repasse para Associação Unidos para Sempre – ARUS, e
agradece ao Prefeito por lembrar deste pessoal que faz um belo trabalho
dentro do Município. Com a palavra, o vereador Marcelo Braga também
diz estar muito contente em aprovar esta matéria, pois nas Audiências
Públicas realizadas para votação da Lei Orçamentária anual, sempre nos
preocupamos com a previsão de repasses para as Associações. A Arus
dispensa comentários, temos o privilégio de ter esta Associação dentro
do nosso Município, e quando o Executivo e o Legislativo pensam igual
acontecem as realizações. Em votação Projeto de Lei 12/2013 foi
aprovado por unanimidade. Em discussão Projeto de Lei 13/2013. Em
votação foi aprovado por todos. Foi colocado em discussão Projeto de lei
nº 16/2013. Em votação foi aprovado por todos. Em discussão Projeto de
Lei 18/2013. Com a palavra o vereador Juan falou sobre o prazer de se
aprovar esta matéria, agradecendo ao senhor prefeito por atender a sua
indicação a qual solicitou a criação da Secretaria de Esportes. E se sente
muito feliz, esperando que com a criação desta Secretaria nós possamos
melhorar e ajudar os esportistas de Lambari. Em votação Projeto 18/2013
foi aprovado por todos. Em discussão projeto de Lei nº 19/2013. Em
votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão Projeto d lei nº
20/2013. Com a palavra o vereador Antônio comentou sobre o repasse de
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verbas para o pessoal do Congado. E que foi muito bem visto pelo
prefeito este apoio ao folclore. Com a palavra o vereador Marcelo Braga
também falou da importância desse repasse para os congadeiros, esta
verba também está incluída no orçamento, e que cada vez mais
possamos incentivar e apoiar esta festa de Congadas. Em votação
Projeto de lei nº 20/2013 foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em
discussão Projeto de Resolução 01/2013. Com a palavra o vereador
Marcelo Braga diz que acompanha o parecer do Tribunal que é um órgão
preparado tecnicamente para analisar as prestações de contas. Somente
protesta quanto ao prazo de envio destas contas, nós agora estamos
votando as contas de 2003, depois de dez anos é que o Tribunal de
Contas nos apresenta este parecer. Em votação Projeto de Resolução nº
01/2013 foi aprovado por unanimidade. Em discussão Projeto de
Resolução nº 02/2013. Em votação foi aprovado por unanimidade. No
Grande Expediente. Com a palavra o vereador Antônio Biaso pediu
providências ao Executivo para arrumar a Boca de lobo na rua Fabiano
Pereira Krauss. Pois naquele local poderá ocorrer algum acidente,
trazendo transtornos para o Executivo. A seguir comentou sobre os casos
de dengue no município, e que já foram apresentados cinco casos
confirmados. Com a palavra o vereador José Bibiano solicitou ao Prefeito
providências para a coleta de lixo na zona rural. Com a palavra o
vereador Edson sugeriu que todos os vereadores solicitasse um a reunião
com o senhor prefeito para sentarmos e discutirmos a respeito da saúde
no município . Se vai voltar o Consórcio, a qual solução deve proceder,
porque a população está cansada, sofrida com a falat de médicos,
exames e atendimento na saúde. Com a palavra o vereador Marcelo diz
que concorda que devemos sentar e conversar com o Prefeito, mas por
outro lado nós sabemos e temos que entender que o prefeito eleito
herdou uma dívida de R$ 600.000,00 somente de Consórcio da Saúde. E
o pior é que o Executivo o ano passado deixou empenhado apenas
R$140.000,00o que possibilita o senhor prefeito atual em negociar esta
dívida. Nós temos que encontrar uma solução, pois a população não
pode pagar por erros de administrações passadas. Mas temos que ver
também que a área de saúde é a que mais é procurada pela população.
Com a palavra o vereador Juan concorda com o vereador Marcelo, o
setor de saúde é o mais procurado pela população, e nó temos que tentar
ajudar, arrumar uma maneira de firmar contrato com algum hospital da
região ou até mesmo negociar este Consórcio de uma maneira que não
prejudique o senhor prefeito, visto que a dívida é da administração
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passada. Com a palavra o vereador Ronaldo pediu novamente ao senhor
prefeito providências para o repasse de verbas para a Pastoral da
Criança. Com a palavra o vereador Henrique reforçou o pedido para o
repasse da Pastoral, porque realmente sem o apoio do Executivo àquela
instituição passará por dificuldades. Após comentou sobre o serviço do
SIAT na nossa cidade e também contamos com o apoio do Executivo
para que possa continuar esse serviço dentro do município. Já foi
solicitado oficialmente pelo colega vereador Antônio, o qual foi procurado
pela servidora do local e aguardamos respostas do prefeito. Com a
palavra a vereadora Marcilene Guerra também diz que foi procurada pela
servidora do SIAT na cidade, e nos pediu o apoio para que o senhor
prefeito possa arrumar um local para continuar este serviço dentro do
município. Com a palavra o vereador Geraldo agradeceu ao prefeito por
atender as pequenas emergências nas estradas rurais. Apesar da
escassês de maquinários o prefeito tem boa vontade e esperamos que
em breve as estradas possam ser arrumadas. Com a palavra o senhor
Presidente agradeceu aos colegas vereadores pelo apoio aos projetos do
executivo, e também pelas críticas construtivas. E nada mais havendo a
tratar encerrou a reunião.

Lambari, 02 de abril de 2013.

