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ATA DA 8a SESSAO ORDINARIA, REALIZADA PELA CAMARA
MUNICIPAL DE NHANDEARA, EM 17 DE MAIO DE 2021. (17.05.2021) 18a
LEGISLATURA.

«

As dezenove boras (19:00), de forma remota, atraves do Google Meet,
realizou-se a oitava 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
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 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
vota^ao. A Ata foi aprovada por unanimidade. Proposi^oes encaminhadas pelo
EXECUTIVO:- Projeto de Lei n° 019/21 que dispoe sobre as diretrizes
orgamentarias para a elabora^ao da lei Orgamentaria de 2022 e da outras
providencias. Foi encaminhado para a Ordem do Dia para primeira
discussao/votagao apos a leitura. Projeto de Lei n° 14/21 que autoriza o Poder
Executive a desafetar e alienar bens imoveis que especifica e da outras
providencias. Projeto de Lei n° 023/21 que dispoe sobre o reconhecimento da
pratica do exercicio fisico ministrado por profissional de educagao fisica como
atividade essencial no munidpio e da outras providencias. Projeto de lei n° 025/21
que dispoe sobre a abertura de um credito adicional especial no valor de
R$75.000,00 e da outras providencias. Projeto de Lei n° 026/21 que cria o
programa de incentive a doagao de sangue entre os servidores municipals e da
outras providencias. Foi encaminhado para a Ordem do Dia apos a leitura, a
pedido do Vereador Rodrigo com a anuencia dos demais vereadores. Proposigoes
encaminhadas pelos VEREADORES:- Mogao n° 007/21 de autoria do vereador
Ismael que aplaude os policiais militares do 52° BPM/I pela perspicacia e tirocinio
policial. Requerimento n° 006/21 de autoria do vereador Ezequiel que solicita ao
prefeito esclarecimentos acerca da servidora Elize Melega. Foi encaminhado para
a Ordem do Dia apos a leitura. Indicagao n° 062/21 de autoria do vereador
Valdenir que indica ao prefeito a edificagao de obstaculo (quebra-molas) na Rua
Dr. Adherbal Villalva Ribeiro na altura do numero 1512. Indicagao n° 063/21 de
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autoria do vereador Osvaldo Jose que indica ao prefeito para que utilize o
caminhao pipa para regar os jardins das pranas municipais. Indicac^ao n° 064/21 de
autoria do vereador Osvaldo Jose que indica ao prefeito a coloca^ao de cameras de
vigilancias nas escolas municipais. Indicagao n° 065/21 de autoria do vereador
Rodrigo que indica ao prefeito que os veiculos de transporte escolar com mais de
sete anos
sejam remanejados para outros setores da administragao para
cumprimento de determinagao do FNDE. Indicagao n° 066/21 de autoria do
vereador Ismael que indica ao prefeito a criagao de uma comissao mista para
desenvolver e acompanhar a reforma administrativa dos servidores publicos
municipais. Indicagao n° 067/21 de autoria do vereador Jose Antonio que indica ao
prefeito o aumento da cota de exames/SUS do Centro de Saude. Indicagao n°
068/21 de autoria do vereador Jose Antonio que indica ao prefeito o aumento de
cota ou promova compra de servigos de fisioterapia. Foram deferidas pela
presidencia 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 a sessao prosseguiu
normalmente. O senhor presidente solicita ao segundo secretario para que proceda
a chamada dos senhores vereadores, e tendo constado a presenga de todos passa
para a ORDEM DO DIA:- Com a palavra o presidente coloca em primeira
discussao o Projeto de Lei n° 019/21. Sem discussao e colocado em votagao e
aprovado por unanimidade de votos. Em seguida e colocado em discussao o
projeto de Lei n° 014/21 e apos o pronunciamento dos vereadores Rodrigo,
Valdenir, Ismael, Jose Antonio, Braz e Ezequiel foi colocado em votagao e
aprovado com um voto contrario do vereador Valdenir. A seguir foi colocadoo em
discussao, um a um, os Projetos de Lei n° 023, 025 e 026/21 e tambem aprovados
por unanimidade de votos. Ato seguinte foi colocada em votagao a Mogao n°
007/21 e apos o pronunciamento do vereador Ismael foi colocada em votagao e
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida coloca em discussao o
Requerimento n° 006/21 e apos o pronuncimanto do autor foi colocado em votagao
e aprovado por unanimidade de votos. Nao havendo mais nenhuma materia para
discussao e votagao o senhor presidente passa para a EXPLICA^AC) PESSOAL:Usaram a palavra os vereadores Valdenir, Jose Antonio, Ismael, Osvaldo Vicente,
Rodrigo, Braz, Ezequiel e Osvaldo Marques. Nao havendo mais nenhum vereador
que quisesse fazer uso da palavra, o presidente solicita que seja feito um minuto de
silencio pelas almas de Moacir Gil Criado, Adauto Antonio da Silva, Ordalia
Firmino Mula, Francisca Antonia e Luzia Batista. Ato seguinte o presidente
agradece a presenga dos senhores vereadores, funcionarios, intemautas, dando por
encerrada a presente sessao, comunicando a todos que a proxima sessao ordinaria
sera realizada em sete de junho, 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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