LIVRO DE ATAS N°______________

Camara Municipal de Nhandeara
Estado de Sao Paulo

ATA DA 3a SESSAO ORDINARIA, REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE
NHANDEARA. EM 07 DE MAR^O DE 2022. (07.03.2022) 18a LEGISLATURA.

As dezenove boras (19:00), de forma presencial, realizou-se a terceira sessao ordinaria da
Camara Municipal de Nhandeara. Com o Senhor Osvaldo Marques da Silva Filho na
Presideneia, e os vereadores Braz Onofre Ferreira e Valdenir da Silva na la e 2a Secretaria,
respectivamente, foi dado im'cio aos trabalhos. O Senhor Presidente solicita ao 2° Secretario para
que proceda a chamada dos senhores vereadores, tendo verificado a presen^a 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 im'cio ao GRANDE EXPEDIENTE:- Apos a leitura da Ata o presidente coloca-a em
discussao. Nao havendo discussao, coloca-a em votaipao. A Ata foi aprovada por unanimidade.
Proposi^oes encaminhadas pelos VEREADORES:- Projeto de Decreto Legislative n° 001/22 de
autoria da Comissao de Finanqas e Orqamento que dispoe sobre a apreciaqao das Contas da
Prefeitura Municipal de Nhandeara, exercicio de 2018. TC-00004215.989.18-7 e Pedido de
reexame TC-00027047.989.20-7. Foi encaminhado para a Ordem do Dia para discussao e
vota^ao apos a 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 presen9a dos nove vereadores e com a palavra
passa a ORDEM DO DIA:- Com a palavra o presidente coloca em discussao, o Projeto de
Decreto Legislative n° 001/22. Apos o pronunciamento dos vereadores Valdenir e Rodrigo, foi
convidado para fazer uso da palavra o Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jose Adalto Borini e
assim fazer sua defesa. Apos o pronunciamento do Prefeito Municipal o Senhor Presidente
coloca em vota^ao o Projeto de Decreto Legislative n° 001/22 e o mesmo foi rejeitado com sete
(07) votes contraries e dois (02) votos favoraveis. Votaram a favor do Projeto de Decreto
Legislative n° 001/22 os vereadores Braz e Valdenir. integrantes da Comissao de Finanqas e
Or^amento e contraries os vereadores Aurora, Ezequiel, Ismael, Jose Antonio, Osvaldo Vicente
(tambem membro da comissao de fmanqas e orqamento), Osvaldo Marques e Rodrigo. Nao
havendo mais nenhuma materia para discussao e vota^ao o senhor presidente passa para a
EXPLICAQAO PESSOAL:- Fez uso da palavra todos os vereadores. Em seguida o senhor
presidente solicita para que todos de pe, seja feito um minuto de silencio pelas almas de Antonio
Poltronieri e Mauri Pastrelo. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradece a
presen^a dos senhores vereadores. funcionarios, internautas, dando por encerrada a presente
Sessao, comunicando a todos que a proxima sessao ordinaria sera realizada em vinte e um de
Magali Aparecida Praia,
marqo, as dezenove horas. E. para constar, eu,
Diretora de Secretaria, e lavrei a presente Atcjf, qtte apos lida e aprovada. sera assinada pelo
Presidente, 1° e 2° Secretarios.

