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ATA DA 2a SESSAO ORDINArIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022.
(23.02.2022) 18a LEGISLATURA.

As dezenove horas (19:00), de forma remota, realizou-se a 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 presenga 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, Valdenir da Silva. O Senhor Presidente:- “HAVENDO
NUMERO LEGAL PARA CONTINUAR OS TRABALHOS, DECLARO
ABERTA A PRESENTE SESSAO. COM A PROTECAO DE DEUS,
INICIAMOS OS NOSSOS TRABALHOS”. Em seguida o Senhor Presidente
solicita ao 1° Secretario para que proceda a leitura da Ata da sessao anterior, dando
assim inicio ao GRANDE EXPEDIENTS:- Apos a leitura da Ata o presidente
coloca-a em discussao. Nao havendo discussao, coloca-a em votagao. A Ata foi
aprovada por unanimidade. Proposigoes encaminhadas pelos VE RE ADORES :Pareceres das Comissoes de Finangas e Orgamento, Saude e Assistencia Social,
Justiga e Redagao ao Projeto de Lei n° 017/22, que dispoe sobre a abertura de urn
credito adicional suplementar no valor de R$700.000,00 e da outras providencias.
Foram encaminhados para a Ordem do Dia para discussao e votagaoapos a leitura.
Indicagao n° 004/22 de autoria do vereador Osvaldo Jose que indica ao Prefeito
Municipal que determine ao setor competente que conserte a calgada defronte ao
Posto de Saude “Dr. Octaviano Cardoso Filho”, para evitar futures acidentes. A
Indicagao foi deferida pela presidencia apos a leitura. Nao havendo mais nenhuma
materia para leitura o presidente passa para o 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 presidente solicita ao 2° secretario para que
faga a chamada dos senhores vereadores, confirmando a presenga dos nove
vereadores e com a palavra passa a ORDEM DO DIA:- Com a palavra o
presidente coloca em discussao, um a urn, os Pareceres ao Projeto de Lei n° 017/22
e apos o pronunciamento do vereador Jose Antonio, foram colocados, um a um, em
votagao e aprovados por unanimidade de votos. Nao havendo mais nenhuma
materia para discussao e votagao o senhor presidente passa para a EXPLICA^AO
PESSOAL:- Fez uso da palavra os vereadores Osvaldo Jose e Ismael. Nao havendo
mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra o Senhor Presidente
comunica aos senhores vereadores e a quern mais interessar que o Projeto de
Decreto Legislative referente ao julgamento das contas da Prefeitura Municipal de
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Nhandeara, exerdcio 2018, sera realizado no dia sete de margo, na proxima sessao
ordinaria. Em seguida o senhor presidente solicita para que todos de pe, seja feito
urn minuto de silencio pelas almas de Vangelina Parro Mais, Joaquim Rodrigues
Trindade, Aparecida Luziane de Paula, Rosa Gueia Mas, Terezinha de Jesus
Fagundes. Nada mais havendo a tratar, o senhor 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 sete
de margo. E, para constar, eu
Magali Aparecida Prata,
4
Diretora de Secretaria, e lavrei/a pfdsente Ata, que apos lida e aprovada, sera
assinada pelo Presidente, 1° e 2° Secretarios.
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