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ATA DA 17a SESSAO ORDINARIA REALIZADA PELA CAMARA
MUNICICPAL DE NHANDEARA, EM 1° DE OUTUBRO 2019. 17a
LEGISLATURA.

Às vinte horas (20:00), com a Senhora Aurora Lopes Palmejiani na
Presidência, e os vereadores Jorge Alberto Amado e Braz Onofre Ferreira na
1a e 2a Secretaria, respectivamente foi dado início aos trabalhos. A Senhora
Presidente solicita ao 2° Secretário para que proceda a chamada dos senhores
vereadores, tendo verificado a presença dos seguintes:- Antonio Marcos
Rodrigues, Antonio Zocal, Aurora Lopes Palmejiani, Braz Onofre Ferreira,
Gisele dos Santos Campelo, Jorge Alberto Amado, José Antonio Simão,
Maicon Erico Teixeira de Souza, Marcelino Lucio da Silva. A Senhora
Presidente:- "HAVENDO NÚMERO LEGAL PARA CONTINUAR OS
TRABALHOS, DECLARO ABERTA A PRESENTE SESSÃO. COM A
PROTEÇÃO DE DEUS, INICIAMOS OS NOSSOS TRABALHOS". Em
seguida solicita ao 1o Secretário para que proceda a leitura da Ata da sessão
anterior, dando assim início ao GRANDE EXPEDIENTE:- Após a leitura da
Ata, a Presidente coloca-a em discussão. Não havendo discussão, coloca-a em
votação. A Ata foi aprovada por unanimidade de votos. Proposições
encaminhadas pelo EXECUTIVO:- Projeto de Lei n° 042/2019 que dispõe
sobre obrigatoriedade da execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de
Nhandeara, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, e dá outras
providências. Foi encaminhado para a · Ordem do Dia. Proposições
encaminhadas pelos VEREADORES:- Requerimento n° 017/2019 de autoria
do vereador Antonio Marcos que requer informações e documentos
referentes ao INSS e FGTS dos servidores públicos municipais (débitos e
parcelamentos). Requerimento no 018/2019 de autoria do vereador Jorge que
requer a pintura e recolocação de placa na Rua Dr. Adherbal Villalva Ribeiro
atrás do cemitério municipal. Foram encaminhados para a Ordem do Dia.
Indicações n° 038, 039, 034, 040 e 041/2019 de autoria dos vereadores Gisele,
Jorge e José Antonio, respectivamente, que foram deferidas após a leitura.
Não havendo mais nenhuma matéria para leitura, a presidente passa ao
PEQUENO EXPEDIENTE. Nenhum Vereador fez uso da palavra. Com a
palavra, a presidente consulta os senhores vereadores a respeito do
INTERVALO REGIMENTAL e com a anuência de todos os vereadores, a
sessão prosseguiu normalmente. A presidente solicita ao 2° Secretário que
faça a chamada dos vereadores, confirmando a presença de todos os
vereadores. E com a palavra passa à ORDEM DO DIA:- Com a palavra a
Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei n° 042/2019. Sem discussão
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida
coloca em discussão os Requerimentos n° 017 e 018/2019 e após a
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pronunciamento dos autores foram colocados em votação e aprovados por
unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria para
discussão/votação a presidente passa para a EXPLICAÇÃO PESSOAL:Fizeram uso da palavra os vereadores Gisele, José Antonio, Antonio Marcos,
Maicon, Marcelino que faz alguns "questionamentos" quanto aos
vencimentos recebidos por ele durante a sua licença médica e Braz que pede
que seja constado em Ata o seu requerimento verbal solicitando ao setor
competente para que apague a sinalização do cruzamento das ruas Maria
Teodoro da Silveira e Emiliano Silva que tem quatro PARES. Solicita ainda a
sinalização de uma valeta na Rua José Rodrigues em frente à Chácara do
Moises e ainda a sinalização de PARE nas ruas do Jardim Florença. Nada
mais havendo, a presidenta solicita aos senhores vereadores e todos os
presentes para que de pé seja feito um minuto de silêncio pelas almas de
Eudocia Franco, lraci Franco, Carlos Lucena, Pedro José Rodrigues e
Antonia Menezes. Em seguida agradece aos senhores vereadores,
funcionários, Rádio Cidade FM, internautas e presentes dando por encerrada
a presente Sessão comunicando que a próxima Sessão Ordinária se realizará
em 15 de outubro. E, para constar digitei a presente Ata, que após lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, 1o e 2° Secretários. Magali
Aparecida Prata, Diretora de Secretaria.
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