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ATA DA 4a SESSAO EXTRAORDINArIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM 19 DE JULHO DE 2022. (19.07.2022) 18a
LEGISLATURA.

As dezessete e quinze (17:15) boras, de forma presencial, realizou-se a
quarta sessao extraordinaria da Camara Municipal de Nhandeara com o Senhor
Osvaldo Marques da Silva Filho na Presidencia, e os vereadores Braz Onofre
Ferreira e Valdenir da Silva na la e 2a Secretaria, respectivamente, foi dado inicio
aos trabalhos. O Senhor Presidente solicita ao 2° Secretario para que proceda a
chamada dos senhores vereadores, tendo verificado a presen^a dos seguintes:Aurora Lopes Palmejiani, Braz Onofre Ferreira, Ezequiel da Silva, Ismael Soares
da Silva, Jose Antonio Simao, Osvaldo Jose Vicente Filho, Osvaldo Marques da
Silva Filho, Rodrigo Rodrigues Menegon e Valdenir da Silva. O Senhor
Presidente:- “HAVEN DO NUMERO LEGAL PARA CONTINUAR OS
TRABALHOS, DECLARO ABERTA A PRESENTE SESSAO. COM A
PROTECAO DE DECS, INICIAMOS OS NOSSOS TRABALHOS”. Em seguida
o Senhor Presidente solicita ao 1° Secretario para que proceda a leitura da Ata da
sessao anterior, dando assim inicio ao GRANDE EXPEDIENTS:- Apos a leitura
da Ata o presidente coloca-a em discussao. Nao havendo discussao, coloca-a em
vota^ao. A Ata foi aprovada por unanimidade. Proposi^oes encaminhadas pelo
EXECUTIVO:- Projeto de Lei n° 041/22 que autoriza o Poder Executive
Municipal a receber a titulo de desapropria^ao, com encargos, uma gleba de terras,
parte do imovel matriculado sob n° 17.882 no SRI, para futuras instances
referentes a esporte e lazer. Projeto de Lei n° 042/22 que dispoe sobre a abertura de
urn credito adicional suplementar no valor de R$500.000,00 e da outras
providencias. Projeto de Lei n° 043/22 que dispoe sobre a readequa^ao do piso
salarial dos agentes comunitarios de saude, e os vencimentos dos agentes de
combate as endemias do Municipio de Nhandeara.Foram encaminhados para a
Ordem do Dia apos a leitura. Proposigoes encaminhadas pelos VEREADORES:Requerimento n° 001/22 de autoria do Vereador Ezequiel que requer a convocagao
do Sr. Deivd Ariani, Coordenador da Divisao de Meio Ambiente, para prestar
informagoes. Foi encaminhado para a Ordem do Dia. Nao havendo mais nenhuma
materia para leitura o presidente passa para a ORDEM DO DIA:- Com a palavra o
presidente coloca em discussao, urn a urn, os Projetos de Lei n° 041, 042 e 043/22.
Sem discussao os projetos foram aprovados por unanimidade de votos. Em seguida
o Senhor Presidente coloca em discussao o Requerimento n° 001/22 em discussao.
Apos o pronunciamento dos vereadores Ezequiel, Ismael, Osvaldo Vicente,
Rodrigo, Valdenir e Braz o presidente coloca o Requerimento em votagao sendo o
mesmo aprovado com seis votos favoraveis (Ezequiel, Braz, Ismael, Valdenir, Jose
Antonio e Rodrigo) um voto contrario (Osvaldo Vicente) e uma abstengao
(Aurora). Nao havendo mais nenhuma materia para discussao e votagao o senhor

LIVRO DE ATAS N°

Camara Municipal de Nhandeara
Estado de Sao Paulo

presidente agradece a presen^a dos senhores vereadores, funcionarios, dando por
encerrada a presente sessao, comunicando a todos que a proxima sessao ordinaria
sera realizada em primeiro de agosto, as vinte boras. E, para constar
Magali Aparecida Praia, Diretora de Secretaria, lavrei
eu,_
a presente Ata, que depois de lida e aprovada, sera assinada pelo Presidente, 1° e 2°
Secretaries.
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