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ATA DA 18a SESSAO ORDINArIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM OITO DE NOVEMBRO DE 2021.
(08.11.2021) 18a LEGISLATURA.

As dezenove boras (19:00), seguindo as regras de distanciamento social,
realizou-se a decima oitava 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
PROTE^AO DE DECS, 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. Proposi^oes 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 fixa a despesa
para o exercicio fananceiro de 2022 e da outras providencias. Foram encaminhados
para a Ordem do Dia apos a leitura para segunda discussao/votaqao. Projeto de Lei
n° 058/21 que autoriza o Executive Municipal a abrir creditos adicioanais
suplementares no orqamento municipal de 2021, conforme especifica. Projeto de
Lei n° 059/21 que autoriza o Poder Executive a desafetar de categoria de bem de
uso especial e a doar os bens imoveis publicos que menciona e da outras
providencias. Projeto de Lei n° 060/21 que autoriza o Poder Executive Municipal
a celebrar convenio com o Service Social da Industria - SESI-SP, conforme
especifica. Foram encaminhados para a Ordem do dia apos a leitura. Proposiqoes
encaminhadas pelos VEREADORES:- Projeto de Lei n° 061/21 de autoria do
vereador Ismael que dispoe sobre a capacitaqao escolar de crianqas e adolescentes
para identificaqao e prevenqao de situaqoes de violencia intrafamiliar e abuso
sexual e da outras providencias. Projeto de Decreto Legislative n° 002/21 de
autoria do vereador Ezequiel que concede Titulo de Cidadao Nhanearense ao Ilmo.
Sr. Professor Doutor Alceu Gomes Chueire. Foram encaminhados para a Ordem do
Dia apos a leitura. Indicaqao n° 097/21 de autoria do vereador Osvaldo Vicente que
indica ao prefeito municipal, providencias para a contratagao de uma nutricionista
para o Centro de Saude. Foi deferida pela presidencia apos a leitura. Proposiqoes
encaminhadas por TERCEIROS:- Convite da APAE ao presidente e vereadores..
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para um cafe da manha em comemoragao ao aniversario de 36 anos da Entidade no
dia 10 de novembro entre 08:30 e 10:30 boras boras. Nao havendo mais nenhuma
materia para leitura o Presidente passa ao PEQUENO EXPEDIENTS:- 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 presen^a de
todos passa para a ORDEM DO DIA:- Com a palavra o presidente coloca em
segunda discussao o Projeto de Lei n° 045/21. Sem discussao foi colocado em
vota^ao 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 votaqao e aprovado por unanimidades de votos. Em seguida foi
colocado em discussao o Projeto de Lei n° 058/21. Apos o pronunciamento dos
vereadores, Jose Antonio e Ismael foi colocado em votaqao e aprovado por
unanimidade de votos. Em seguida foi colocado em discussao o Projeto de Lei n°
059/21. O Vereador Osvaldo Vicente solicitou que o projeto fosse encaminhado
para a Ordem do Dia e o Vereador Ezequiel que fosse para as comissoes. Com os
votos dos vereadores Ezequiel, Jose Antonio, Braz, Rodrigo, Valdenir e Aurora o
Projeto de Lei 059/21 foi para as comissoes. Os vereadores Osvaldo Vicente e
Ismael votaram pela Ordem do Dia. Ato seguinte foi colocado em discussao o
Projeto de Lei n° 060/21 e depois o 061/21 e apos o pronunciamento do autor foi
colocado em votaqao e aprovados por unanimidade de votos. Colocada em
discussao o Projeto de Decreto Legislative n° 002/21 fez uso da palavra o vereador
autor do projeto Ezequiel. Colocado em votaqao (voto secreto) foi aprovado com
nove votos, ou seja por unanimidade de votos. Nao havendo mais nenhuma materia
para discussao e votaqao o senhor presidente passa para a EXPLICACAO
PESSOAL:- Usaram a palavra todos os vereadores. Nao havendo mais nenhum
vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presidente solicita que seja feito um
minuto de silencio pelas almas de Manoela Salvatore Amenta, Aparecida Gomes
da Silva, Aparecido Fazela, Aparecida do Carmo Gabriel, Antonio Fidelis de
Oliveira, Maria Luzia de Jesus e Aurea Moitinho. 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 no dia vinte e dois de novembro as dezenove boras. 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.
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