LIVRO DE ATAS N°

Camara Municipal de Nhandeara
Estado de Sao Paulo

ATA DA 3a SESSAO EXTRAORDINArIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM 26 DE MARgO DE 202E (26.03.2021)
18a LEGISLATURA.

As quatorze horas (14:00), obedecendo as regras de distanciamento,
realizou-se a terceira sessao extraordinaria 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 presen9a dos
seguintes:- Aurora Lopes Palmejiani, Braz Onofre Ferreira, Ismael Soares da
Silva, Jose Antonio Simao, Osvaldo Jose Vicente Filho, Osvaldo Marques da
Silva Filho, Valdenir da Silva. Ausentes os vereadores Ezequiel da Silva e
Rodrigo Rodrigues Menegon. O Senhor Presidente:- “HAVENDO NUMERO
LEGAL PARA CONTINUAR OS TRABALHOS, DECLARO ABERTA A
PRESENTE SESSAO. COM A PROTE^AO 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. Proposi^oes encaminhadas pelo EXECUTIVO:- Projeto de Lei n°
017/21 que autoriza o Poder Executive celebrar convenio com a Associate Ear
Sao Francisco de Assis na Providencia de Deus, objetivando o atendimento em ala
especifica aos pacientes infectados ou com suspeita de COVID 19 do Municipio
de Nhandeara vinte e quatro (24) horas por dia, de segunda a domingo, conforme
especifica. Foi encaminhado para a Ordem do Dia apos a leitura. Nao havendo
mais nenhuma materia para leitura o presidente passa para a ORDEM DO DIA:Com a palavra o presidente coloca em discussao o Projeto de Lei n° 017/21.
Todos os vereadores usaram a palavra falando sobre a importancia do projeto,
salientando o bom atendimento com que o hospital presta atendimento aos
mumcipes nhandearenses, principalmente agora em tempos de pandemia. Sem
mais discussoes, o presidente coloca o projeto em vota9ao sendo o mesmo
aprovado por unanimidade. Nao havendo mais nenhuma materia para discussao e
vota9ao o senhor presidente agradece a presen9a dos senhores vereadores,
funcionarios, dando por encerrada a presente sessao, comunicando a todos que a
proxima sessao ordinaria sera realizada em cinco de abril, as dezenove horas. 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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