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Ata da oitava reunião ordinária da Câmara Municipal de Lambari,
dia vinte e um de maio 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,
Henrique Ribeiro de Souza, Geraldo Donizeti da Silva, 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 todos. Na leitura do Expediente: foram lidos, Mensagem
e Projeto de Lei nº 17/2013 que “Autoriza o Poder Executivo a receber
doação de imóvel.” Mensagem e Projeto de Lei nº 25/2013 que “Autoriza
o Poder Executivo a conceder repasse financeiro para o Programa
Florescer, do Sítio Esperança.” Mensagem e Projeto de Lei nº 26/2013
que “Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social para a
Associação de Assistência Casa da Convivência da Pastoral da Criança”.
Mensagem e Projeto de Lei nº 27/2013 que “Dispõe sobre concessão de
diárias no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras
providências”. Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de
Lambari de nº 01/2013 que “Altera a redação do artigo 150 da Lei
Orgânica
do
Município
de
Lambari.
Indicações
de
nºs
14,15,16,17,18,19,20 e 21/2013 dos vereadores Antônio Biaso, Edson
France Sales, Ronaldo de Pala Alves, Marcelo Braga. Na Ordem do dia: o
senhor presidente solicitou os pareceres da comissão para os projetos
de Leis nºs 17/2013, 25/2013, 26/2013 e 27/2013. Após, a comissão
apresentou os pareceres sendo favoráveis a matéria e que no projeto
17/2013 a comissão achou por bem apresentar uma Emenda Aditiva
firmando que a área doada ao Executivo deve ser de preservação
ambiental, visto que no local não se pode construir e a localização já é
uma área ambiental. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão
projeto de lei nº 17/2013 com Emenda Aditiva. Em votação foi aprovado
por todos. Em discussão Projeto de Lei nº 25/2013. Com a palavra, o
vereador Juan diz que aplaude esta matéria , o Sítio Esperança, com este
projeto Florescer tem realizado um bom trabalho dentro do município e
necessita deste apoio do Executivo. Com a palavra o vereador Marcelo
Braga diz que o sítio Esperança tem a declaração de utilidade pública,
este repasse é feito anualmente pelo Executivo, já está incluído no
orçamento e realmente o Projeto Florescer necessita de nosso apoio. Em
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votação Projeto de Lei nº 25/2013 foi aprovado por unanimidade. Foi
colocado em discussão Projeto de Lei nº 26/2013. Com a palavra o
vereador Marcelo agradeceu o senhor presidente pelo empenho junto ao
prefeito, em trazer o mais rápido possível esta matéria para votação. Este
repasse da Pastoral da Criança também é de grande importância para
aquela instituição. E conforme o prefeito prometeu, ele atendeu a
solicitação do vereador Ronaldo. Em votação Projeto de Lei nº 26/2013
foi aprovado por unanimidade. Em discussão Projeto de Lei nº 27/2013.
Em votação foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em primeira
discussão Emenda à Lei Orgânica Municipal 01/2013. Com a palavra o
vereador Marcelo explicou esta adequação da Lei Orgânica em seu art.
150, em consonância com as Leis superiores. Com a palavra o vereador
Henrique diz que se for possível, além da parte contábil, também
poderiam ser colocadas as Leis aprovadas no município, através da
publicação eletrônica, “o portal da transparência”. Para que a população
possa ter um melhor acesso. Em primeira votação projeto de Emenda à
Lei Orgânica 01/2013 foi aprovada. Foram colocadas em discussão
indicações 14,15,16,17,18,19,20 e 21/2013. Com a palavra, o vereador
Antônio manifestou sobre dois casos, que em sua opinião devem ser
comentados, que é a captação de águas pluviais no bairro Sertãozinho,
devido as chuvas vêm causando estragos em algumas casas, e as ruas
por sua vez ficam cada vez mais esburacadas e os bloquetes soltos.
Gostaria de firmar que necessitamos de um trabalho de captação das
águas pluviais. Com a palavra o vereador Edson solicitou verbalmente ao
senhor prefeito que reveja a questão dos salários dos servidores da
Prefeitura, havia pedido hoje uma indicação ao senhor prefeito para que
este concedesse um aumento de R$ 100,00 no vale alimentação, e viria
para a Câmara junto com estas outras indicações, e não entendeu porque
não veio. Mas mesmo assim, pede ao senhor prefeito que reveja essa
situação do vale alimentação para os servidores. Com a palavra, o
vereador Marcelo diz que também acha importante o aumento desse
abono, chamado Vale alimentação, já existe um abono de R$100,00 que
é depositado mensalmente junto com o salário de cada servidor. E
justifica dizendo que hoje foi um dia de muito trabalho dentro do
legislativo, com muita matéria a ser estudada para votação, acredita que
a Assessoria Jurídica da Câmara irá fazer esta Indicação visto que
depende também do Executivo dentro de suas possibilidades conceder
um reajuste no vale alimentação. Com a palavra o vereador Henrique diz
que a respeito da indicação 19/2013 que pede ao prefeito ajuda de custo
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para alimentação dos servidores plantonistas do pronto socorro, acha
muito viável desde que esteja dentro das possibilidades do Executivo, e
que também seja feita uma segurança para os plantonistas. A seguir,
relatou um acontecimento no pronto socorro, já era tarde da noite, não
havia segurança alguma no local e pôde presenciar uma cena de
vandalismo contra os atendentes do pronto socorro. Seria bom se o
senhor prefeito verificasse essa questão. Com a palavra, o vereador
Edson diz que muitas vezes os servidores de plantão não têm como ir
em casa fazer suas refeições , principalmente aqueles que tem turno à
noite, e estes pedidos para o Prefeito é para que olhe com carinho para
os servidores do pronto socorro e também do barracão. Com a palavra a
vereadora Marcilene Guerra explicou a todos, principalmente aos
servidores que estão presentes no plenário, que a indicação que pede
abono de R$ 100,00 para os servidores tem que ser estudada pelo
Prefeito dentro do orçamento vigente, não adianta nós aprovarmos uma
indicação sem olhar o impacto financeiro. O senhor Prefeito dentro das
possibilidades financeiras pode criar uma Lei que aumenta o vale
alimentação. Em votação indicações de nºs 14,15,16,17,18,19,20 e
21/2013 foram aprovadas por todos. No Grande Expediente: Com a
palavra o vereador Antônio de Biaso fez breve comentário sobre o Projeto
para reforma das piscinas, o qual já havia pedido junto à CODEMIG por
intermédio do deputado Dilzon Melo, que se empenhou muito para que
nossa cidade fosse atendida. Com a palavra o vereador Marcelo Braga
comentou sobre esta questão do pronto socorro, as indicações que estão
sendo solicitadas ao senhor prefeito, e acha muito viável que façamos um
ofício todos assinando e pedindo ao senhor prefeito que veja a
possibilidade de se fazer uma segurança no local principalmente no turno
da noite. A seguir, parabenizou o pessoal do barracão presente nesta
reunião pela limpeza que está sendo realizada na cidade. Cumprimentou
a senhorita Andréa Canêlhas, sua presença em nosso plenário, o que nos
honra muito. Com a palavra o vereador Henrique Ribeiro diz que
concorda que devemos lembrar dos deputados que têm ajudado Lambari.
O Deputado Dilzon melo foi o primeiro a ajudar na questão do Esporte, e
agora intercedeu pelo Projeto do vereador Antônio conseguindo trazer
através da CODEMIG a reforma das piscinas. Tem mesmo que ser
lembrado o seu nome e o nosso agradecimento. Com a palavra o
vereador Juan agradeceu o senhor Presidente pelos trabalhos da
máquina nas estradas rurais , principalmente em seu bairro Nova Baden,
e parabenizou o senhor João Placídio pelo bom trabalho juntamente com
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o pessoal do barracão. Com a palavra a vereadora Marcilene Guerra
também agradeceu ao senhor Presidente porque a máquina, apesar de
ser uma só, está sendo bem dividida dentro do Município, está atendendo
a todos. Com a palavra o vereador Ronaldo agradeceu ao senhor
Prefeito em atender o seu pedido para a Pastoral da Criança. Com a
palavra o vereador Edson cumprimentou o pessoal do barracão
agradecendo a limpeza que estão fazendo na cidade e que fará o
possível para que o senhor prefeito aumente o valor do vale alimentação
e que conceda o café da manhã para os servidores do barracão. Com a
palavra, o senhor presidente Moisés Teixeira cumprimentou a todos no
plenário, dizendo que é muito bom ver o interesse das pessoas para com
o nosso Município, e cumprimentou a senhorita Andrea Canêlhas dizendo
que é um prazer tê-la em nosso plenário, e que quando presidente desta
Casa, ela nos deixou bons exemplos de caráter, dinamismo e além de
tudo uma grande companheira. Finalizando, agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião.
Lambari, 21 de maio de 2013.

