Câmara Municipal de Lambari
Av. Renato Nascimento, nº 90 – Cep.: 37.480-000 – Estado de Minas Gerais

Ata da primeira reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Lambari,
dia 31 de janeiro de 2014, às dez horas foi declarada aberta a reunião pelo
Exmo. Senhor Presidente Moisés Teixeira e dando presença os senhores
vereadores Geraldo Donizeti da Silva, Henrique Ribeiro de Souza, José
Bibiano de Paiva, Juan Carlos dos Reis, Marcelo Smolny Braga, Marcilene
Guerra da Silva, Paulo César de Souza, 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 01/2014 que “Autoriza o Município de
Lambari a firmar convênios com instituições de ensino e dá outras
providências.” “Mensagem e Projeto de Lei nº 03/2014 que “Altera o anexo
I da Lei Municipal nº 1913 de 20 de dezembro de 2013 e dá outras
providências.” Na ordem do dia: o senhor presidente solicitou os pareceres
da comissão. Após, a comissão apresentou os pareceres favoráveis e que as
matérias passem por discussões e votação em plenário. Foi colocado em
discussão Projeto de Lei 01/2014. Com a palavra, o vereador Juan
agradeceu ao senhor prefeito pelo envio deste projeto que veio atender sua
indicação. E que este convênio entre o Executivo e as faculdades vai ajudar
muito àqueles que se interessam em cursar as universidades. Em votação
foi aprovado projeto 01/2014. Foi colocado em discussão Projeto de Lei nº
03/2014. Com a palavra o vereador Ronaldo falou sobre a questão de
contratações pelo Município, nós sabemos da necessidade de mão de obra,
mas espera que o Executivo possa se empenhar para a realização do
concurso público. Em votação Projeto de Lei 03/2014 foi aprovado por
unanimidade. No Grande Expediente: o senhor presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião.

Lambari, 31 de janeiro de 2014.

