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ATA DA 12a SESSAO ORDINArIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM PRIMERO DE AGOSTO DE 2022.
(01.08.2022) 18a LEGISLATURA.

As vinte boras (20:00), de forma presencial, realizou-se a decima segunda
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 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”. Solicito 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 votaqao. A Ata foi aprovada
por unanimidade. Proposiqoes encaminhadas pelo EXECUTIVO:- Projeto de Lei
n° 044/22 que dispoe sobre a concessao de subvenqoes sociais a entidade do
terceiro setor e da outras providencias. Projeto de lei n° 045/22 que autoriza o
Poder Executive a celebrar convenio com a Associaqao Sao Francisco de Assis na
Providencia de Deus e INAMEX. Projeto de Lei n° 046/22 que dispoe sobre
concessao de subvenqoes sociais a entidade do terceiro setor e da outras
providencias. Projeto de Lei n° 047/22 que dispoe sobre o prolongamento da Rua
Julieta Vieira no distrito de Ida lolanda e da outras providencias. Projeto de
Emenda a lei Organica n° 001/22 que altera a Lei Organica do Munidpio de
Nhandeara no que tange a data de envio do PPA, EDO e LOA. Os projetos foram
encaminhados para a Ordem do Dia, apos a leitura, a pedido do vereador Rodrigo
com a anuencia dos demais. Poposiqoes encaminhadas pelos VEREADORES:Projeto de Emenda a Lei Organica n° 002/22 de autoria dos vereadores, Rodrigo,
Osvaldo Marques, Ezequiel e Valdenir que dispoe sobre acrescentar o art. 128-A a
Lei Organica Municipal. Apos a leitura o vereador Ismael solicita que o projeto va
para as comissoes e o Vereador Rodrigo solicita que va para a Ordem do Dia. As
solicitaqoes foram colocadas em votaqao e o plenario decidiu por sete votos que o
projeto fosse encaminhado para a Ordem do Dia para primeira discussao. Projeto
de Emenda a Lei Organica n° 003/22 de autoria da Mesa Diretora que dispoe sobre
a alteraqao da redaqao do art. 12 da Lei Organica Municipal. Foi encaminhado a
Ordem do Dia apos a leitura a pedido do vereador Rodrigo e com a anuencia dos
demais. Indicaqao n° 022/22 de autoria do Vereador Osvaldo Vicente que indica ao
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prefeito municipal para aguar o prolongamento da Avenida benedito Carlos dos
Reis. Indica^ao n° 023/22 de autoria do vereador Osvaldo Vicente que indica ao
prefeito municipal a compra de urn fogao para o Centro de Saude. Indicaqao n°
024/22 de autoria do vereador Valdenir que reitera ao prefeito municipal todas as
indicaqoes solicitadas ate a presente data. Indica^ao n° 025/22 de autoria da
vereadora Aurora que apresenta anteprojeto de lei que proibe a queima ou soltura
de fogos de artificios que produzam barulho e da outras providencias. Indicaqao n°
026/22 de autoria dos vereadores Osvaldo Vicente e Jose Antonio que indicam ao
prefeito municipal a instalagao de cameras de seguranqa nos cemiterios municipais.
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 presenqa de
todos passa para a ORDEM DO DIA:- Com a palavra o presidente coloca em
discussao, urn a urn, os Projeto de Lei n° 044, 045, 046 e 047/22. Sem discussao
foram colocados em votaqao e aprovados por unanimidade de votos. Em seguida e
colocado em primeira discussao o projeto de Emenda a Lei Organica Municipal n°
001/22. Sem discussao foi colocado em votaqao e aprovado por unanimidade de
votos. Em seguida e colocado em primeira discussao o projeto de Emenda n°
002/22 e apos o pronunciamento dos vereadores Rodrigo, Osvaldo Vicente, Ismael
e Valdenir foi colocado em votagao e aprovado com sete votos favraveis e um voto
contrario do vereador Ismael. Ato seguinte foi colocado em primeira discussao o
Projeto de Emenda n° 003/22. Sem discussao foi colocado em votaqao e aprovada
com o voto contrario do vereador Ismael. Nao havendo mais nenhuma materia para
discussao e votaqao o senhor presidente passa para a EXPLICAC^AO PESSOAL:Usaram a palavra os vereadores Valdenir, Jose Antonio, Ismael, Osvaldo Vicente,
Rodrigo, Aurora e Ezequiel. Nao havendo mais nenhum vereador que quisesse
fazer uso da palavra, o presidente solicita que seja feito um minuto de silencio
pelas almas de Nair da Silva Romano, Dorcilia Tridico dos Santo, Moacir Bueno
da Silva, Marcio Jose Santini, Conceiqao Pereira Massiteli, Maria Aparecida
Sundfeld, Adilson Brajato Costa, Margarida dos Santos, Wanda Bertolassi, Maria
Rossignolo, Sandra Rosati, Gilda Rosseto, Agenor Carneiro Lopes, Dormedes
Nossa, Valdemar de Araujo. 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
quinze
de
agosto,
as
vinte
horas.
E,
para
constar
eu,
___________________________ Magali Aparecida Prata, Diretora de Secretaria,
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, sera assinada pelo Presidente,
1°. /e 2° Secretaries^
y

(a

mldo Mai

Presidente

Braz Onofre Ferreira
1 ° Secretario

menir 'a Silva
2.° Sec et£rio

