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Ata da décima segunda reunião Ordinária da Câmara Municipal
de Lambari, dia 15 de julho de 2014, às vinte e quinze horas, foi
declarada aberta a reunião pelo Exmo. Senhor 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 todos. Na leitura do Expediente: foram
lidos, Mensagem e Projeto de Lei nº 15/2014 que “Autoriza o
Poder Executivo a conceder repasse financeiro para a Associação
Lambariense de Esporte – ALE, e dá outras providências.”
Mensagem e Projeto de Lei nº 16/2014 que “Autoriza o Poder
Executivo a conceder repasse financeiro para Associação de
Hotéis, Pousadas e Similares, de Serviços e Turismo de Lambari –
ATURLAM, e dá outras providências.” Indicações de números
04,05,06/2014 do vereador Antônio de Biaso. Na Ordem do dia:
o senhor presidente solicitou a leitura dos pareceres da
Comissão. Após, a secretária proferiu a leitura dos pareceres
sendo favoráveis à matéria e que passem por discussão e
votação em plenário. Foi colocado em discussão Projeto de Lei nº
15/2014. Com a palavra o vereador Juan cumprimentou à todos
no plenário, e diz estar muito feliz em aprovar esta matéria a
qual apoia a Associação Lambariense de Esporte, agradece ao
senhor prefeito por atender sua indicação. E que esta verba irá
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atender a três eventos na nossa cidade, e os nossos esportistas
merecem este apoio, nossa cidade já é conhecida em nível
nacional através destes nossos atletas. Com a palavra o vereador
Marcelo cumprimentou a todos, e a seguir endossou as palavras
do vereador Juan, parabenizando o colega pela atuação na área
de esporte, e apoia totalmente esta matéria. Com a palavra, o
vereador Geraldo Donizeti falou sobre o grande apoio que o
prefeito tem dado às Associações que estão legalizadas. Em
votação Projeto de Lei 15/2014 foi aprovado por unanimidade.
Foi colocado em discussão Projeto de Lei 16/2014. Com a palavra
o vereador Antônio falou sobre este apoio do Prefeito para este
evento Gastronomia e Arte. Explicou as razões, benefícios e
custos, e que este evento não vem visar lucro financeiro em
particular. Com a palavra, o vereador Marcelo parabenizou o
vereador Antônio pelo esclarecimento desta matéria, e que
também apoia este evento dentro da nossa cidade. Com a
palavra o vereador Geraldo parabenizou a todo pessoal que está
à frente da organização deste Evento Gastronomia e Arte. Em
votação Projeto de Lei nº 16/2014 foi aprovado com um voto
contra do vereador Edson France Sales. Foram colocadas em
discussão indicações nºs 04,05 e 06/2014. Com a palavra o
vereador Antônio falou de cada indicação uma por vez, citando a
urgência de iluminação pública em algumas ruas, limpeza dos
rios e manilhas quebradas no bairro Alvorada. Em votação foram
aprovadas as indicações. No Grande Expediente: o senhor
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
Lambari, 15 de julho de 2014.

