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Ata da décima sexta reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Lambari, dia 18 de setembro de 2014, às dez horas da manhã,
Portaria CML nº 20/2014, 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. Não havendo expediente para leitura, passou-se
para a Ordem do Dia: Com a palavra o senhor Presidente
justificou que houve reunião extraordinária no último dia 11/09
e que foram votados os projetos em caráter de urgência,
portanto hoje não temos discussão e votação de expedientes. A
seguir, franqueou a palavra no Grande Expediente: com a
palavra, o vereador Antônio de Biaso, comentou que o pessoal,
servidores do SAAE, está solicitando a bastante tempo o plano de
cargos e salários, e pedem aos vereadores que ao chegar na
Câmara esta matéria, que eles possam participar da reunião da
comissão e também revisar o Projeto antes de ser votado. A
seguir comentou sobre a Declaração de Filantropia conseguida
com muito esforço de todos para o Hospital São Vicente de
Paula. Foi um mérito muito grande que envolve a população
interessada, ajuda dos deputados, ACIL, vereadores e a Diretoria
do Hospital que estava com prestação de contas em dia e todas
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as documentações legais. Com a palavra, o vereador Henrique
também comentou sobre a filantropia para o Hospital, a qual vai
ajudar muito nestas questões de verbas, parabenizou a diretoria
que é composta por pessoas corretas, que estavam com a
documentação em dia. Com a palavra o vereador Marcelo
também falou sobre o assunto, relevando e parabenizando a
diretoria do hospital, e às pessoas participantes nesta questão.
Parabenizou as comemorações do dia da cidade e as festividades
promovidas pelo Prefeito Municipal. Com a palavra, o vereador
Geraldo Donizeti proferiu a leitura do Balancete Mensal do
Legislativo. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Lambari, 18 de setembro de 2014.

