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ATA DA 1T SESSAO ORDINArIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM DEZOITO DE OUTUBRO DE 2021.
(18.10.2021) 18a LEGISLATURA.

As dezenove horas (19:00), seguindo as regras de distanciamento social,
realizou-se a decima sexta 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”. 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 votagao. A Ata foi aprovada
por unanimidade. Proposigdes encaminhadas pelo EXECUTIVO:- Projeto de Lei
n° 045/21 que dispoe sobre o Plano Plurianual para o periodo 2022 a 2025, e da
outras providencias. Projeto de Lei n° 046/21 que estima a receita e lixa a despesa
para o exercicio fananceiro de 2022 e da outras providencias. Foram encaminhados
para a Ordem do Dia apos a leitura para primeira discussao/votagao. Projeto de Lei
n° 056/21 que dispoe sobre apreensao, registro e cadastramento de animais de
grande porte soltos nas vias e logradouros publicos da zona urbana e rural do
municipio de Nhandeara e da outras providencias. Projeto de Lei n° 057/21 que
dispoe sobre a abertura de um credito adicional suplementar no valor de
R$530.000,00 e da outras providencias. Foram encaminhados para a Ordem do dia
apos a leitura. Proposigoes encaminhadas pelos VEREADORES:- Projeto de Lei n°
055/21 de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues Menegon que dispoe sobre a
Educagao Ambiental e institui a politica municipal de Educagao Ambiental e da
outras providencias. Requerimento n° 016/21 de autoria dos vereadores Osvaldo
Vicente e Jose Antonio que requerem ao Senhor Prefeito informagoes sobre quais
medidas estao sendo empreendidas para apurar o incidente ocorrido na camara fria
da sala de vacinas do Centro de Saude II. Foram encaminhados para a Ordem do
Dia apos a leitura. Indicagao n° 093/21 de autoria do vereador Osvaldo que indica
ao prefeito municipal, providencias para a instalagao de internet na Subprefeitura
de Ida lolanda. Indicagao n° 094/21 de autoria dos vereadores Osvaldo Vicente e
Jose Antonio, que indicam ao prefeito municipal providencias para a distribuigao
de protetor solar aos servidores expostos a radiagao solar. Indicagao n° 095/21 de
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autoria do Vereador Osvaldo Vicente que indica ao prefeito municipal que seja
instaurado, no ambito do Departamento de Saude, aulas de dan^a, tais como zumba
e outros ritmos. Indicagao n° 096/21 de autoria do vereador Jose Antonio, que
indica ao prefeito municipal providencias urgentes para a contratagao de medico
para o Posto de Saude, visando regularizar a demanda de atendimentos e a
defasagem de profissionais. 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 primeira discussao o Projeto de Lei n°
045/21. Apos o pronunciamento do vereador Rodrigo foi colocado em votagao e
aprovado por unanimidade de votos. Em seguida o Senhor Presidente coloca o
Projeto de Lei n° 046/21 em discussao. Nao havendo discussao foi colocado em
votagao e aprovado por unanimidades de votos. Em seguida foi colocado em
discussao o Projeto de Lei n° 056/21. Apos o pronunciamento dos vereadores,
Ezequiel, Osvaldo Vicente e Osvaldo Marques foi colocado em votagao e
aprovado por unanimidade de votos. Em seguida foi colocado em discussao o
Projeto de Lei n° 057/21. Sem discussao foi colocado em votagao e aprovado por
unanimidade de votos. Ato seguinte foi colocado em discussao o Projeto de Lei n°
055/21 e apos o pronunciamento do autor foi colocado em votagao a aprovado por
unanimidade de votos. Colocada em discussao a Mogao n° 014/21 fez uso da
palavra os vereadores Ismael, Osvaldo Vicente, Aurora, Valdenir e Jose Antonio.
Colocada em votagao foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o
presidente coloca em discussao o Requerimento n° 016/21 e apos o
pronunciamento dos vereadores Ismael, Jose Antonio, Osvaldo Vicente, Valdenir
Rodrigo toi colocado em votagao e aprovado por unanimidade de votos. Nao
havendo mais nenhuma materia para discussao e votagao o senhor presidente passa
para a EXPLICAQAO PESSOAL:- Usaram a palavra os vereadores Osvaldo
Vicente, Valdenir, Ismael, Jose Antonio, Rodrigo, Ezequiel e Osvaldo Marques.
Nao havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o
presidente solicita que seja feito um minuto de silencio pelas almas de Marcos
Aparecido Salton de Almeida, Maria Rita Moitinho, Silvio Adao de Lima e Eleni
Cardoso Leite. Ato seguinte o presidente agradece a presenga dos senhores
vereadores, tuncionarios, internautas, dando por encerrada a presente sessao,
comunicando a todos que a proxima sessao ordinaria sera realizada no dia oito de
novembro as dezenove horas. E, para constar eu,
,Magali
Aparecida Prata, Diretora de Secretaria, lavrei a presente Ata^que deiois;_detr
aprovada, sera assinada pelo Presidente, 1° e 2° Secretarios^C^
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