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Ata da terceira reunião Extraordinária da Câmara Municipal de
Lambari, dia vinte e sete de junho de 2014, foi declarada aberta
a reunião pelo Exmo. Senhor Presidente Moisés Teixeira, e com a
presença dos senhores vereadores: Antônio de Biaso Júnior,
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. Na leitura do
Expediente foi lido Mensagem e Projeto de Lei Complementar nº
16/2014 que “Autoriza criação de 14 cargos de Agente
Comunitário, 01 cargo de técnico de enfermagem e 02 cargos de
enfermeiro, objetivando atender a Legislação pertinente ao
Programa Mais Médicos Para o Brasil, e dá outras providências.”
Na Ordem do Dia: o senhor presidente solicitou o parecer da
Comissão. Com a palavra o secretário proferiu a leitura do
parecer sendo favorável à matéria, e que passe pro discussão e
votação em plenário. Em discussão Projeto de Lei Complementar
16/2014. Com a palavra o vereador Antônio Biaso diz que
recebeu o Projeto ontem à tarde, em caráter de emergência para
discussão e votação hoje. E, visto que a maioria dos vereadores
não estão satisfeitos com a maneira que está sendo administrada
esta matéria de abertura de cargos e contratação de pessoal.
Pede que a matéria possa ser discutida melhor e ser colocada na
reunião de terça-feira. Com a palavra, o senhor presidente diz
que infelizmente não temos tempo, este
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Projeto está em caráter de emergência porque existem prazos a
serem cumpridos. Com a palavra o vereador Juan pede mais
transparência, e que este Projeto de Contratação se existe
urgência poderia ter vindo com antecedência. Em votação
Projeto 16/2014 foi aprovado, com uma abstenção da vereadora
Marcilene Guerra, e um voto contra do vereador Antônio de
Biaso. No Grande Expediente: o senhor presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião.

Lambari, 27 de junho de 2014.

