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ATA DA 5a SESSAO ORDINArIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM 04 DE ABRIL DE 2022. (04.04.2022) 18a
LEGISLATURA.

As dezenove boras e vinte e dois minutos (19:22), de forma presencial,
realizou-se a quinta 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 presenga dos seguintes:Aurora Lopes Pahnejiani, 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
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 inicio ao GRANDE EXPEDIENTE:- Apos a leitura
da Ata o presidente coloca-a em discussao. Nao havendo discussao, coloca-a em
votagao. A Ata foi aprovada por unanimidade. Com a palavra o Presidente
comunica aos senhores vereadores e populagao em geral que se encontra na
Secretaria Administrativa da Camara Municipal de Nhandeara o processo de
prestagao de contas da Prefeitura Municipal de Nhandeara, relativas ao exercicio
de 2019, bem como o respective Parecer previo do Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo. Em seguida o 1° Secretario’faz a leitura das materias constantes na
pauta da presente sessao. Proposigoes encaminhadas pelos VEREADORES:Projeto de Resolugao n° 001/22 de autoria da Mesa Diretora que dispoe sobre a
alteragao da Resolugao n° 006/1990 - Regimento Interno da Camara Municipal de
Nhandeara. Foi encaminhada para a Ordem do Dia para primeira discussao e
votagao. Mogao n° 001/22 de autoria do vereador Ismael que solicita que se conste
em ata aplausos e congratulagoes pelo aniversario de 100 (cem) ano do Grande
Oriente de Sao Paulo- GOSP. Foi encaminhada para a ordem do Dia apos a leitura.
Indicagao n° 008/22 de autoria do vereador Rodrigo que indica ao Prefeito
providencias ao setor competente para elaboragao de calendario do carro de
“furnace”, detalhando o itinerario por bairro, data e horario de passagem, e
publicidade ao referido calendario. Indicagao n° 009/21 de autoria do vereador Jose
Antonio que indica o prefeito a compra de servigos de hidroterapia para os
pacientes de baixa renda. Foram deferidas 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
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a sessao prosseguiu normalmente. O senhor presidente solicita ao segundo
secretario para que proceda a chamada dos senhores vereadores, e tendo constado a
presen^a de todos passa para a ORDEM DO DIA:- Com a palavra o presidente
coloca em primeira discussao o Projeto de Resolu^ao n° 001/22. Sem discussao
coloca o projeto em votagao. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Em
seguida coloca em discussao a mogao n° 001/22 e apos o pronunciamento do autor
foi colocada em vota^ao e aprovada por unanimidade de votos. Nao havendo mais
nenhuma materia para discussao e votaqao o senhor presidente passa para a
EXPLICAC^AO PESSOAL:- Usaram a palavra os vereadores Ismael, Jose Antonio,
Valdenir e Osvaldo Marques. Nao havendo mais nenhum vereador que quisesse
fazer uso da palavra, o senhor presidente solicita a todos para que de pe seja feito
urn minuto de silencio pelas almas de Helena Rosa Mariano, Rosiel da Costa, Irene
Maria de Franca, Lenir de Castro Lelis, Rodolfo Melega Rodrigues, Cecilia
Nicolau Ribeiro, Alvino Nunes Maia. Ato seguinte o presidente agradece a
presenqa dos senhores vereadores, funcionarios, internautas, dando por encerrada a
presente sessao, comunicando a todos que a proxima sessao ordinaria sera
realizada em _dezoito de abril, as dezenove horas. E, para constar
eu,
caa-^_________Magali Aparecida Prata, Diretora de Secretaria,
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, sera assinada pelo Presidente,
1° e z° Secretaries.
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