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ATA DA la SESSAO ORDINARIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021.
(02.02.2021) 18a LEGISLATURA.

As vinte horas (20:00), obedecendo as regras de distanciamento, realizou-se
a primeira sessao ordinaria 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 presenqa 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, Valdenir da Silva. O Senhor
Presidente:- “HAVENDO NUMERO LEGAL PARA CONTINUAR OS
TRABALHOS, DECLARO ABERTA A PRESENTE SESSAO. COM A
PROTEgAO DE DEUS, 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 EXPEDIENTE:- Apos a leitura
da Ata o presidente coloca-a em discussao. Nao havendo discussao, coloca-a em
votagao. A Ata foi aprovada por unanimidade. Proposigdes encaminhadas pelo
EXECUTIVO:- Projeto de Lei n° 005/21 que autoriza o Poder Executive
municipal a receber em doaqao, sem encargos, uma area de terras, imovel
matriculado sob n° 19.693 no O.R.I. Foi encaminhado para a Ordem do Dia apos a
leitura. Proposi^oes encaminhadas pelos VEREADORES:- Projeto de Lei n°
003/21 de autoria do vereador Ismael que cria no ambito do municipio de
Nhandeara, o “Dia Municipal da Campanha Quebrando o Silencio”, em prevengao
ao abuso e violencia domestica e da outras providencias. Foi encaminhado para a
Ordem do Dia apos a leitura. Mogao n° 001/21 de autoria do vereador Osvaldo
Jose que congratula e aplaude os funcionarios da Saude do Municipio. Foi
encaminhada para a Ordem do Dia apos a leitura. Requerimento n° 001/21 de
autoria do vereador Rodrigo que solicita ao Presidente da Casa a criagao de uma
comissao especial para a elaboragao de urn regimento proprio para atender a Lei n°
2415/17. Requerimento n° 002/21 de autoria do vereador Valdenir que solicita ao
Prefeito providencias administrativas para o encaminhamento de relatorio
informando o valor total repassado ate a presente data pelos Governos Federal e
Estadual ao Municipio para enfrentamento da pandemia, especificando o valor e a
respectiva area (educagao, saude, assistencia social, cultura etc.). Os
Requerimentos foram encaminhados para a Ordem do Dia apos a leitura. Indicagao
n° 001/21 de autoria do vereador Rodrigo que pede a inclusao dos profissionais da ;
educagao na priorizagao da vacina contra o COVID-19. Indicagoes n° 002 a
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012/21 de autoria do vereador Osvaldo Jose que solicita:- realizaqao de transporte
de coletivo urbano; concessao de bonus aos servidores da linha de frente contra o
corona virus; regularizagao do estacionamento em vias publicas; instalaqao de
uma linha de onibus entre Nhandeara e o Bairro dos Portugueses; contrataqao de
medics geriatra e endocrinologista para o Poste de Saude; instala9ao de ar
condicionado e ventiladores no PSF- setor oeste; calqamento no cemiterio novo;
instalaqao de novos aprelhos de ar condicionado no velorio municipal; promover o
funcionamento do campo de bocha; aumento salarial para os conselheiros
tutelares; fixaqao de uma torneira em local visivel ao publico no poqo artesiano da
Escola Oscar Cassiano da Silveira, para fornecimento de agua para a populaqao.
Indicaqao n° 013 e 014/21 de autoria do vereador Osvaldo Marques que solicita a
instalaqao de uma unidade de reabilitaqao e reforma da cozinha piloto. Indicaqao
n° 015 e 016/21 de autoria do vereador Valdenir que solicita a iluminaqao da Rua
Padre Anchieta e a aquisiqao de muletas, cadeira de banho, de rodas, andadores,
etc., para atender os mais carentes. Indicaqao n° 017/21 de autoria do vereador
Jose Antonio que solicita a apliaqaoda abrangencia do tcket alimentaqao e reajuste
no valor. Indicaqao n° 018/21 de autoria do vereador Ismael que solicita a
oficializaqao da ANATEL para fiscalizagao da permissao do encaminhamento de
chamadas emergenciais por meio de roaming. Indicaqao n° 019/21 de autoria do
vereador Rodrigo que encaminha anteprojeto de lei para instituir “frente de
trabalho” no Municipio. Indicaqao n° 020/21 de autoria dos vereador Braz e
Osvaldo Marques que solicitam a reforma da cozinha e sanitarios do patio da
Prefeitura Municipal. Indicaqao n° 021/21 de autoria do vereador Ismael que
solicita a construqao e ou reforma e manutenqao das canaletas de concrete p^a
escoamento de aguas pluviais em mas do Distrito. Indicaqao n° 022/21 de
on a
do vereador Ezequiel que solicita a constru^ao de galeria de aguas pluviais na
confluencia da Avenida Pedro Pedrosa e Rua Santa Clara na esquina do Salao dos
Santos Reis. As Indicates foram deferidas pela presidencia. Nao havendo mais
nenhuma materia para leitura o presidente passa para o PEQUENO
EXPEDIENTE:- Nenhum vereador fez uso da palavra e o Senhor Presidente
consulta os senhores vereadores a respeito do INTERVALO REGIMENTAL e
com a anuencia de todos a sessao prosseguiu normalmente. O presidente solicita
ao 2° secretario para que fa9a a chamada dos senhores vereadores, confirmando a
presen9a dos nove vereadores e com a palavra passa a ORDEM DO DIA:- Com a
palavra o presidente coloca em discussao o Projeto de Lei n° 003/21 e apos o
pronunciamento dos autor, toi colocado em vota9ao e aprovado por unanimidade
de votos. Em seguida foi colocado em discussao o Projeto de Eei n° 005/21. Sem
discussao foi colocado em vota9ao e tambem aprovado por unanimidade de votos.
A seguir o presidente coloca em discussao a Mo9ao n° 001/21 e apos o
pronunciamento do autor e dos vereadores Jose Antonio, Valdenir, Aurora e
Osvaldo Marques, toi colocada em votaqao e aprovada por unanimidade de votos.
Ato seguinte e colocado em discussao o Requerimento n° 001/21 e apos o
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pronunciamento do autor foi colocado em votagao e aprovado por unanimidade de
votos. Em seguida e colocado em discussao o Requerimento n° 002/21 e apos o
pronunciamento do autor, e dos vereadores Braz, Ezequiel, Aurora, Jose Antonio e
Rodrigo e colocado em votat^ao e aprovado por unanimidade de votos. Nao
havendo mais nenhuma materia para discussao e votaqao o senhor presidente
passa para a EXPLICAC^AO PESSOAL:- Fez uso da palavra todos os vereadores
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradece a presenga dos senhores
vereadores, funcionarios, Radio Cidade, internautas, dando por encerrada a
presente Sessao, comunicando a todos que a proxima sessao ordinaria sera
realizada em dezesseis de fevereiro. E, para constar, eu Magali Aparecida Prata,
Diretora de Secretaria, e lavrei a presente Ata, que apos lida e aprovada, sera
assinada pelo Presidente, 1° e 2° Secretaries.
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