LIVRO DE ATAS N°______________

Camara Municipal de Nhandeara
Estado de Sao Paulo

ATA DA 5a SESSAO EXTRAORDINArIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM 11 DE AGOSTO DE 2022. (11.08.2022)
18a LEGISLATURA.

As dezenove (19:00) horas, de forma presencial, realizou-se a quinta 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 presenqa dos seguintes:Aurora Lopes Palmejiani, Braz Onofre Ferreira, Ezequiel da Silva, Ismael Soares
da Silva, Osvaldo Jose Vicente Filho, Osvaldo Marques da Silva Filho, Rodrigo
Rodrigues Menegon e Valdenir da Silva. Ausente o Vereador Jose Antonio Simao.
O Senhor Presidente solicita ao 1° Secretario para que proceda a leitura do
Requerimento n° 001/22 e do Oflcio n° 068/22. Apos a leitura o presidente
convida o Senhor Deivid Ariani para fazer parte dos trabalhos. Em seguida
comunica aos presentes que, primeiramente o Senhor Deivid fara seu
pronunciamento/esclarecimentos, podendo ficar calado se assim quiser, e a seguir
os vereadores terao cinco minutos para fazer suas indagacoes/questionamentos ao
convocado sem ser aparteado. O Senhor Presidente solicita a todos os presentes
decoro total e absoluto. Dando continuidade a sessao o presidente deixa a palavra
livre ao Senhor Deivid que nao se manifestou. Seguidamente deixou a palavra livre
aos senhores vereadores. Usou a palavra os vereadores Ezequiel e Rodrigo. Nao
havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra o senhor
presidente agradece a presenqa dos senhores vereadores, funcionarios, dando por
encerrada a presente sessao, comunicando a todos que a proxima sessao ordinaria
sera realizada em quinze de agosto, as vinte horas. E, para constar
eu,
iAvi ^ ______ Magali Aparecida Prata, Diretora de Secretaria,
lavrqi a presente Ata, que depois de lida e aprovada, sera assinada pelo Presidente,
1° e 2° Secretaries.
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