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Ata da décima quarta reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Lambari, dia 19 de agosto de 2014, às vinte 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 unanimidade. Na leitura do Expediente: foi lido
Mensagem e Projeto de Lei nº 25/2014 que “Autoriza abertura
de Crédito Adicional Especial ao Orçamento do Município para
2014, e dá outras providências.” Na Ordem do Dia: o senhor
presidente solicitou o parecer da Comissão para o projeto em
pauta. Após, a secretária proferiu a leitura do parecer sendo
favorável, e que a matéria passe por discussão e votação em
plenário. Foi colocado em discussão Projeto de Lei nº 25/2014.
Com a palavra o vereador Ronaldo diz que é favorável ao apoio
financeiro para a cultura e que esta verba poderia ter um valor
maior. Em votação Projeto de Lei nº 25/2014 foi aprovado por
todos. Com a palavra o vereador Juan proferiu a leitura do
Decreto Municipal nº 2.544 de 14 de julho de 2014 que “Declara
Área de Utilidade Pública para fins de desapropriação e dá outras
providências.” A seguir agradeceu o senhor prefeito pelo
empenho ao desapropriar esta área no bairro Serrinha para
construção do Poço Artesiano, o que vai beneficiar muito os
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moradores daquele bairro. No grande expediente: ninguém fez
uso da palavra, o senhor presidente agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião.

Lambari, 19 de agosto de 2014.

