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ATA DA 21a SESSAO ORDINArIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM VINTE DE DEZEMBRO DE 2021.
(20.12.2021)- 18a LEGISLATURA.

As dezenove horas (19:00), seguindo as regras de distanciamento social,
realizou-se a vigesima primeira 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 votaqao. A Ata foi aprovada
por unanimidade. Proposiqoes encaminhadas pelo EXECUTIVO:- Veto Aposto ao
projeto de Lei n° 054/21 que “autoriza o Poder Executive Municipal para a
celebraqao de convenio orientando a criaqao da farmacia veterinaria popular, e da
outras providencias”. Veto Aposto ao projeto de Lei n° 061/21 que “dipoe 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 Lei n° 062/21 que dispoe sobre o repasse de recursoso para entidade do
terceiro setor no ano de 2022 e da outras providencias. Projeto de Lei n° 063/21
que dispoe sobre o repasse de recursos para entidade do terceiro setor no ano de
2022 e da outras providencias. Projeto de Lei n° 064/21 que autoriza o Poder
Executive a celebrar termo aditivo ao convenio n° 002/2019 com a Santa Casa de
Misericordia de Votuporanga. Projeto de Lei n° 065/21 que autoriza o Poder
Executive a celebrar termo aditivo ao convenio n° 001/19 com a Associaqao Ear
Sao Francisco de Assis na Providencia de Deus. Projeto de Lei n° 066/21 que
autoriza o Poder Executive a celebrar termo aditivo ao convenio 003/19 com a
Fundaqai Pio XII - Hospital de Cancer de Barretos. Projeto de Lei n° 067/21 que
autoriza o Poder Executive a celebrar convenio com a Associaqao Ear Sao
Francisco de Assis na Providencia de Deus e Inamex, objetivando o atendimento
de alta complexidade hospitalar e abrir credito adicional especial no orqamento
municipal no exercicio de 2022. Projeto de Lei n° 068/21 que dispoe sobre a
criaqao de cargos publicos, nos termos da Lei Fedeal n° 13.935/19 e da outras
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providencias. Projeto de Lei n° 069/21 que dispoe sobre a cria^ao de emprego
publico no quadro do funcionalismo municipal e da outras providencias. Forma
encaminhados para a Ordem do Dia apos a leitura. Proposi9oes encaminhadas
pelos VEREADORES:- Indicaqao n° 104/21 de autoria do vereador Osvaldo
Vicente que indica ao prefeito municipal, a construqao de banheiros no Clube do
Bairro Santa Luzia. Indicagao n° 105/21 de autoria dos vereadores Rodrigo e
Valdenir que indica ao prefeito municipal providencias para a concessao da revisao
geral anual no mes de Janeiro de 2022 aos servidores municipais. Indica^ao n°
106/21 de autoria do vereador Rodrigo que indica ao prefeito municipal
providencias para o retorno das atividades da Escolinha Municipal de Futebol.
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 presenqa de
todos passa para a ORDEM DO DIA:- Com a palavra o Presidente coloca em
discussao, um a um, os Projetos de Leis constantes na pauta da presente Sessao.
Apos alguns pronunciamentos por parte dos senhores vereadores, foram colocados
em votaqao e aprovados por unanimidade de votos. Em seguida o Presidente
coloca em discussao o Veto aposto ao Projeto de Lei n° 054/21. Apos o
pronunciamento dos vereadores Aurora e Rodrigo, foi colocado em votagao e
rejeitado com sete votos contraries (Aurora, Rodrigo, Jose Antonio, Braz,
Valdenir, Ezequiel e Osvaldo Marques) e dois votos favoraveis (Ismael e Osvaldo
Vicente). A seguir foi colocado em discussao o Veto Aposto ao Projeto de Lei n°
061/21. Apos o pronunciamento do vereador Ismael, foi colocado em votagao e
aprovado por unanimidade de votos. Nao havendo mais nenhuma materia para
discussao e votaqao o senhor presidente passa para a EXPLICA^AO PESSOAL:Usaram a palavra todos os vereadores. Nao havendo mais nenhum vereador para
fazer uso da palavra, o presidente solicita que seja feito um minuto de silencio
pelas almas de Leda Donato de Souza e Antonio Alves Pereira. Ato seguinte o
presidente agradece a presenqa dos senhores vereadores, funcionarios, internautas,
dando por encerrada a presente sessao, desejando a todos um feliz natal e prosper©
ano novo. E, para constar eu, h(C/^A/U‘
h 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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