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ATA DA 3a SESSAO ORDINARIA, REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE
NHANDEARA. EM 02 DE MARCO DE 2021. (02.03.2021) 18a LEGISLATURA.

As vinte boras (20:00), obedecendo as regras de distanciamento, 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 inlcio 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, 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 PROTEgAO 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 im'cio ao GRANDE EXPEDIENTS:- Apos a leitura da Ata o presidente
coloca-a em discussao. Com a palavra o Vereador Jose Antonio solicita que seja constado em
Ata a Emenda Modificativa n° 001, apresentada ao Projeto de Lei n° 006/21 no que se refere ao
numero de boras que exercerao os aderentes ao programa nhandearense da Frente de Trabalho. O
que foi feito a seguir:- Artigo 5° (...) “ § 3° Os aderentes ao programa. exercerao atividades de
send 90s comunitarios, sendo 20 (vinte) boras de atividades de campo. 011 ad mini strati vas e 05
(cinco) boras em participa9ao de cursos de qualifica9ao, devendo os responsaveis pelas unidades
nas quais prestem serv^os, buscarem as necessarias adequaqoes na rotina de trabalho para
viabilizar a participa9ao dos beneficiaries nas referidas atividades, e em outras a9oes que vierem
a ser desenvolvidas em aten9ao as objetivos previstos no artigo 1° desta lei, conforme
regulamento”. Nao havendo mais discussao, coloca-a em vota9ao. A Ata foi aprovada por
unanimidade. Proposi9oes encaminhadas pelo EXECUTIVO:- Projeto de Lei n° 009/21 que
dispoe sobre a abertura de um credito adicional especial no valor de R$1.495.000.00. Apos a
leitura do projeto, foi encaminhado para a Ordem do Dia. Projeto de Lei n° 010/21 que dispde
sobre a reestruturaqao do conselho municipal de acompanhamento e controle social do fundo de
manuten9ao e desenvolvimento da educa9ao basica e valoriza9ao dos profissionais da educa9ao cacs-fundeb, em conformidade com 0 artigo 212a da constituiqao federal, regulamentado na
forma da lei federal n° 14113, de 25.12.20 e da outras providencias. Foi encaminhado para a
Ordem do Dia apos aleitura. Proposi9oes encaminhadas pelos VEREADORES:- Projeto de
Resolu9ao n° 001/21 de autoria da Mesa Diretora que dispoe sobre a altera9ao da Resolu9ao n°
006/1990 - Regimento Interno da Camara Municipal de Nhandeara. Foi encaminhada para a
Ordem do Dia para segunda discussao e vota9ao. Mo9ao n° 002/21 de autoria do vereador
Osvaldo Jose que pede que seja constado em Ata, votos de agradecimentos ao promotor de
justiqa da comarca. Dr. Eduardo Boiati Martins. Mo9ao n° 003/21 de autoria dos vereadores
Osvaldo Jose, Osvaldo Marques e Jose Antonio que solicita que seja constado em Ata votos de
congratula9oes para com a funcionaria Solange Aparecida Oliva Matos pela sua aposentadoria.
Foram encaminhadas para a Ordem do Dia apos a leitura. Mo9ao n° 004/21 de autoria dos
vereadores Ismael Soares e Osvaldo Jose que solicitam que seja constado em Ata, votos de pesar
pelo falecimento do servidor da area da saude, enfermeiro, Paulo Henrique Siqueira Teixeira e
que se de ciencia aos familiares.Foi deferida pela presidencia apos a leitura. Indica9ao n° 042/21
de autoria do vereador Valdenir que solicita ao prefeito municipal a instalaqao de ar
condicionado na sala de fisioterapia do Posto de Saude de Ida lolanda. Indica9oes n° 043, 044 e
046/21 de autoria do vereador Osvaldo Jose que solicita:- cestas basicas aos beneficiarios da
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Frente de Trabalho do governo do Estado; aquisi^ao de impressora e reparos no ar condicionado
do Conselho Tutelar; regulamenta^ao dos estacionamentos e regulariza^ao da sinalizaqao de
transito nas vias publicas. Indicagao n° 045/21 de autoria do vereador Osvaldo Jose e Ismael
Soares que indicam ao prefeito municipal a contrataqao de clinica para presta^ao de servi^os de
fisioterapia visando atender a grande demanda desse tratamento especifico. As Indica9oes foram
deferidas pela presidencia, apos leitura.. Nao havendo mais nenhuma materia para leitura o
presidente passa para o 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 presidente solicita ao 2° secretario
para que faqa a chamada dos senhores vereadores, confirmando a present^ dos nove vereadores e
com a palavra passa a ORDEM DO DIA:- Com a palavra o presidente coloca em discussao. o
Projeto de Lei n° 009/21. Sem discussao foi colocado em votaqao e aprovado por unanimidade de
votos. Em seguida foi colocado em discussao o Projeto de Lei n° 010/21 e apos o
pronunciamento dos Vereadores Rodrigo e Ismael, foi colocado em votaqao e aprovado por
unanimidade de votos. Em seguida foi colocado em discussao o Projeto de Resolu^ao n° 001/21
em segunda discussao. Sem discussao foi colocado em vota^ao e tambem aprovado por
unanimidade de votos. A seguir o presidente coloca em discussao a Moqao n° 002/21 e sem
discussao, foi colocada em votagao e aprovada por unanimidade de votos. Ato seguinte e
colocado em discussao a Mogaos n° 003/21 e apos o pronunciamento do autores e dos vereadores
Ismael e Valdenir foi colocada em votagao e aprovada por unanimidade de votos. Nao havendo
mais nenhuma materia para discussao e votagao o senhor presidente passa para a EXPLICAQAO
PESSOAL:- Fez uso da palavra os vereadores Valdenir, Ismael, Osvaldo Jose. Jose Antonio,
Ezequiel e Aurora. Em seguida o senhor presidente solicita para que todos de pe. seja feito urn
minuto de silencio pelas almas de Sinvaldo da Silva Soares, Miguel Gabriel da Silva. Geraldo
Jose Rodrigues e Paulo Henrique Siqueira Teixeira. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente agradece a presenga dos senhores vereadores, funcionarios. Radio Cidade, internautas,
dando por encerrada a presente Sessao. comunicando a todos que a proxima sessao ordinaria sera
realizada em quinze de margo, as dezenove horas. E, para constar, eu Magali Aparecida Praia,
Diretora de Secretaria, e lavrei a presente Ata, que apos lida e aprovada, sera assinada pelo
Presidente, 1° e 2° Secretarios.

Presidente

Braz Onofre Ferreira
1.® Secretario

a^ati Aparecida Praia
Diretora de Secretaria
RG. 15.207.961-0

2.° Secrettirio

