LIVRO DE ATAS N°

Camara Municipal de Nhandeara
Estado de Sao Paulo

ATA DA lla SESSAO ORDINArIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM 04 DE JULHO DE 2022. (04.07.2022) 18a
LEGISLATURA.

As vinte boras (20:00), de forma presencial, realizou-se a decima 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 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:- “HAVENDO NUMERO LEGAL PARA CONTINUAR OS
TRABALHOS, DECLARO ABERTA A PRESENTE SESSAO. COM A
PROTEgAO DE DEUS, INICIAMOS OS NOSSOS TRABALHOS”. 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 vota^ao. A
Ata foi aprovada por unanimidade. Proposigoes encaminhadas pelo
EXECUTIVO:- Projeto de Lei n° 040/22 que dispde sobre a concessao de
Subven^oes Sociais a Entidade do terceiro setor e da outras providencias. Foi
encaminhado para a Ordem do Dia para discussao/vota^ao apos a leitura.
Proposigdes encaminhadas pelos VEREADORES:- Mogao n° 002/22 de autoria do
vereador Ismael que solicita que seja constado em Ata aplauso ao medico
hematologista Dr. Ricardo Pasquini, por ocasiao de sua aposentadoria, em
reconhecimento aos servigos prestados a ciencia e a medicina no Brasil. Indicagao
n° 018, 019 e 020/22 de autoria do vereador Jose Antonio que indica ao Senhor
Prefeito a manutengao do velorio municipal, o retorno da coleta do lixo para o
periodo noturno e manutengao do acesso de entrada e saida da cidade - Posto da
Cantina, respectivamente. Indicagao n° 021/22 de autoria do vereador Osvaldo
Vicente que indica ao Senhor Prefeito a instalagao de uma torneira no Pogo
artesiano do Recinto de Exposigoes para que a populagao use a agua. Foram
deferidas pela presidencia apos a leitura. Nao havendo mais nenhuma materia para
leitura o presidente passa ao 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 senhor presidente solicita ao segundo secretario para que proceda
a chamada dos senhores vereadores, e tendo constado a presenga de todos passa
para a ORDEM DO DIA:- Com a palavra o presidente coloca em discussao o
Projeto de Lei n° 040/22. Apos o pronunciamento do vereador Ismael e colocado
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em votagao e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida foi colocada em
discussao a Mogao n° 002/22 e apos o pronunciamento dos vereadores Ismael,
Valdenir, Aurora, Jose Antonio e Rodrigo foi colocada em vota9ao e aprovada por
unanimidade de votos. Nao havendo mais nenhuma materia para discussao e
vota^ao o senhor presidente passa para a EXPLICA^AO PESSOAL:- Usaram a
palavra todos os vereadores. Nao havendo mais nenhum vereador para fazer uso da
palavra, o presidente solicita que seja feito um minuto de silencio pelas almas de
Benedito Pereira Neto, Nelson Nogueira Rosa, Wilson Dezani, Olicio Felix de
Araujo, Vanadir Marcolino e Leonardo Seller. Ato seguinte o presidente agradece
a presenqa dos senhores vereadores, funcionarios, internautas, 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 Prata, Diretora de Secretaria,
eu.
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, sera assinada pelo Presidente,
1 ° e 2° Secretarios.
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