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ATA DA 20a SESSAO ORDINARIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM SEIS DE DEZEMBRO DE 2021.
(06.12.2021)- 18a LEGISLATURA.

As dezenove boras (19:00), seguindo as regras de distanciamento social,
realizou-se a vigesima 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 e Valdenir da Silva. O Senhor
“HAVENDO NUMERO LEGAL PARA CONTINUAR OS
Presidente
TRABALHOS, DECLARO ABERTA A PRESENTE SESSAO. COM A
PROTECAO 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. Proposi^oes encaminhadas pelos VEREADORES:- Indicagao n°
0103/21 de autoria do vereador Osvaldo Vicente que indica ao prefeito municipal,
providencias para o fornecimento de alimenta^ao (cafe da manha) para os
municipes/pacientes que aguardam o transporte no Centro de Saude para se
deslocarem para outras cidades para tratamento, consultas e exames. Foi deferida
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:- Nao havendo nenhuma materia para discussao e
votagao o senhor presidente passa para a EXPLICA(/AO PESSOAL:- Usaram a
palavra os vereadores Osvaldo Vicente, Jose Antonio, Valdenir, Ismael, Rodrigo e
Osvaldo Marques.. Nao havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da
palavra, o presidente solicita que seja feito urn minuto de silencio pela alma de
Clemar Poltronieri. 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 no dia vinte de
dezembro as dezenove horas. E, para constar eu, J'fejiC
Aparecida Prata,
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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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