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Ata da sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de Lambari,
dia sete de maio de 2013, às vinte e quinze 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 e a seguir em votação
foi aprovada por unanimidade. Na leitura do Expediente: foram lidos,
Mensagem e Projeto de Lei nº 22/2013 que “Declara de utilidade pública
Municipal a Associação do Folclore e Manifestações Artísticas e Culturais
de Lambari.” Mensagem e Projeto de Lei nº 23/2013 que “Autoriza o
Poder Executivo a conceder subvenção social para o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Comunidade do Paiolinho.” Mensagem
e Projeto de Lei nº 24/2013 que “Autoriza o Poder Executivo a conceder
auxílio financeiro para Associação do Folclore e Manifestações Artísticas
de Lambari.” Indicação nº 05/2013 do vereador Edson France Sales.
Indicações nºs 11,12 e 13/2013. A seguir, a comissão apresentou os
pareceres, um por vez, sendo favoráveis e que no projeto 24/2013 o
vereador Ronaldo apresentou seu parecer em separado, sendo contrário
à matéria. A seguir, foi colocado em discussão, projeto de lei nº 22/2013.
Com a palavra o vereador Antônio explicou a matéria e que o projeto está
revestido de legalidade e foi apresentada toda a documentação exigida
por lei. Com a palavra, o vereador Marcelo Braga também comentou
sobre as declarações de utilidade pública, e que este projeto cumpre as
normas legais exigidas pela Lei Municipal 1732 de 2009. Em votação
projeto de Lei 22/2013 foi aprovado por unanimidade. Em discussão
projeto de Lei 23/2013. Com a palavra o vereador Antônio Biaso diz que
este repasse para a Associação do Bairro Paiolinho é para cobrir os
eventos anuais que acontecem naquele bairro. Com a palavra o vereador
Marcelo Braga, diz que as Associações que estão com seus documentos
em dia também podem receber este apoio do prefeito. Em votação
projeto de lei 23/2013 foi aprovado por todos. Foi colocado em discussão
projeto de lei 24/2013. Com a palavra o vereador Antônio diz que neste
repasse para a Associação das Congadas, estão incluídas também as
despesas com o palco e as bandas musicais. Com a palavra o vereador
Ronaldo de Paula Alves, manifestou seu voto contrário no parecer da
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comissão, dizendo que não acha justo o prefeito apoiar as festas e não
apoiar a Pastoral da Criança, que presta serviços relevantes para o
município. Já pediu várias vezes a atenção do senhor prefeito e até hoje
nada foi resolvido. Com a palavra o vereador Marcelo diz que o Prefeito já
foi procurado para esta questão da Pastoral e que vai atender ao pedido
do colega vereador Ronaldo. Com a palavra, o vereador Ronaldo
agradece o vereador Marcelo por sua interseção, e entende que mesmo
dando voto contrário na Comissão poderá aprovar esta matéria, visto que
chegou-se ao bom senso. Em votação Projeto de Lei 24/2013 foi
aprovado com uma abstenção do vereador Edson Sales, que justificou
seu voto ressaltando a carência na área da saúde. Em discussão
Indicação nº 05/2013 do vereador Edson France Sales. Com a palavra o
nobre vereador diz que esta verba de R$ 200.000,00 servirá para
aquisição de um caminhão caçamba, e que conseguirá através do
deputado Diogo Andrade, uma Emenda apresentada no orçamento geral
da união, mas para que Lambari possa ser contemplada faz-se
necessário que o senhor prefeito agilize o cadastramento junto ao
sistema de gestão de convênios e contrato de repasses. Em votação
Indicação nº 05/2013 foi aprovado por todos. Foram colocadas em
discussão Indicações de nºs 11,12 e 13/2013 do vereador Antônio Biaso.
O nobre vereador, com a palavra, comentou sobre as suas Indicações
uma por vez, dizendo que a 11/2013 pede ao prefeito que seja criado o
Conselho da Juventude ligado à Secretaria de Turismo, Esporte e
Cultura. A 12/2013 vem incluir a Associação de Desenvolvimento
Comunitário dos Moradores e Amigos dos bairros Pitangueiras, Vila Rica
e Primavera. AMAP, como entidade pública municipal e também incluí-la
no orçamento para 2014. A Indicação 13/2013 pede a colocação de
quatro postes de luz no bairro Vista Verde II e também alguns postes no
bairro Colinas. Com a palavra, os vereadores Juan, Marcelo, Marcelo,
Henrique, Ronaldo e Edson parabenizam as Indicações endoçando estas
questões colocadas e também algumas sugestões ao Prefeito quanto à
iluminação pública no Município. Em votação foram aprovadas as
Indicações 11,12 e 13/2013. No Grande Expediente: com a palavra o
vereador Antônio comentou sobre os serviços da COPASA no
engarrafamento de nossas águas minerais e provavelmente em junho já
teremos nossas águas engarrafadas com o rótulo de Lambari. Quanto
aos pedidos que fez para a CODEMIG, os projetos encaminhados através
do deputado Dilzon Melo, obteve respostas positivas quanto á reforma
nas piscinas, Parque Wenceslau. Com a palavra, o vereador Juan
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convidou a todos para visitarem a Praça de Esportes Branca Bessone,
que as obras estão sendo realizadas sem ônus para o Município.
Estamos recebendo patrocínio de alguns comércios, e também correndo
atrás de verbas com deputados, Secretaria de Esportes. Com a palavra o
vereador Marcelo Braga agradeceu ao senhor prefeito por agilizar as
documentações para o recebimento de dois veículos e uma Van, que irão
servir muito o nosso município. Agradeceu o empenho dos Deputados
Dalmo Ribeiro, Eduardo Azeredo e Fábio Cheren. Parabenizou o
Coordenador de Esportes, cumprimentou também o colega vereador
Juan que está ajudando muito na questão do esporte no município, e
aproveita a oportunidade para pedir ao coordenador de esportes que
reveja a quadra coberta na questão do piso, que possibilitem uma
melhoria naquele local. A seguir parabenizou o presidente da Câmara,
Moisés Teixeira, pela sua postura diante dos vereadores e da população.
Um presidente ativo dentro da administração, participativo, que colabora
intensamente sem medir esforços, para melhorias na cidade e zona rural.
Com a palavra o vereador Paulo Cézar também gostaria de agradecer
este grande apoio que o senhor presidente tem prestado na estrada rural
dos Garcias. Com a palavra, o vereador Ronaldo também parabenizou o
senhor Presidente pela sua postura dentro do Legislativo, e gostaria de
aproveitar a oportunidade e pedir ao senhor prefeito que seja reativado a
operação tapa-buracos em algumas ruas da cidade. Com a palavra, o
vereador Geraldo Donizeti proferiu a leitura de entrega do SICOM, e
relatório fiscal do Legislativo. Com a palavra o senhor presidente
agradeceu muito aos colegas pelo companheirismo dentro desta Casa
Legislativa, percebe-se que todos querem ajudar o Município, e estão
colaborando com a administração. E dando término à reunião, agradeceu
a presença no plenário e encerrou.

Lambari, 07 de maio de 2013.

