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ATA DA 14a SESSAO ORDINARIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM CINCO DE SETEMBRO DE 2022.
(05.09.2022) 18a LEGISLATURA.

As vinte boras (20:00), de forma presencial, realizou-se a decima quarta
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 vota^ao. A Ata foi aprovada
por unanimidade. Proposiqoes encaminhadas pelo EXECUTIVO:- Projeto de Lei
n° 048/22 que autoriza o Poder Executive Municipal a extinguir parte da Estrada
Municipal NHD-489 e a NHD-490, de acordo com mapa viario, conforme
especifica. Projeto de Lei n° 049/22 que dispoe sobre urbanizaqao de uma gleba de
terras parte do imovel da matricula n° 4.949 do SRI de Nhandeara/SP, bem como
autoriza o Executive Municipal a efetuar a desapropria^ao de referida area com
encargos. Projeto de Lei n° 050/22 que Institui Programa de Recuperate Fiscal REFIS, no ambito do Municipio de Nhandeara e da outras providencias. Projeto de
Lei n° 051/22 que extingui trechos das Estradas Municipals NHD-419 e NHD- 413
de acordo com mapa viario, conforme especifica. Projeto de Lei n° 052/22 que
extingui trechos da Estrada Municipal NHD-409, de acordo com mapa viario,
conforme especifica. Foram encaminhados para a Ordem do Dia, a pedido do
Vereador Rodrigo com a anuencia dos demais vereadores, apos a leitura.
Proposigoes encaminhadas pelos VEREADORES:- Indica^ao n° 028/22 de autoria
do Vereador Rodrigo que indica ao prefeito municipal providencias para reparar e
revitalizar a iluminagao da Praqa da Matriz, especialmente na parte que confronta a
Rua Antonio Bento de Oliveira. Indicate n° 029/22 de autoria da Vereadora
Aurora que indica ao prefeito municipal que determine ao setor competente
estudos e planejamentos com a maior urgencia possivel a implanta^ao da
estruturaqao da gestao animal para execute do teste rapido de triagem no
diagnostico da leishmaniose visceral em caes. Indicate n° 030/22 de autoria dos
vereador Osvaldo Vicente e Jose Antonio que indicant ao prefeito municipal para
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que disponibilize transpose aos templos de todas as manifestagdes religiosas
presentes no municipio. 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:Todos os projetos foram aprovados sem discussao. Nao havendo mais nenhuma
materia para discussao e votagao o senhor presidente passa para a EXPLICA^AO
PESSOAL:- Usaram a palavra todos os vereadores. Nao havendo mais nenhum
vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presidente solicita que seja feito urn
minuto de silencio pelas almas de Dirce Benone da Silva, Manoel Jose Santana,
Nelimara Gongalves, Aracilda Rodrigues de Brito Souza, Antenor Carlos da Costa,
Maria Camuri Fuzaro, Joao Batista de Oliveira, Geni Bento da Cruz e Tereza
Maria Novaes. Ato seguinte o presidente agradece a presenga dos senhores
vereadores, funcionarios, internautas, dando por encerrada a presente sessao,
comunicando a todos que a proxima sessao ordinaria sera realizada em dezenove
de setembro as vinte horas. E, para constar eu, nfcy
h__________
Magali Aparecida Prata, Diretora de Secretaria, lavrei a ptesente Ata, que depois
de lida e aprovada, sera assinada pelo Presidente, 1° e 2° Secretarios.
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