LIVRO DE ATAS N° _ _ _ _ __

Câmara Municipal de Nhandeara
Estado de São Paulo

""

,

"

ATA DA 18a SESSAO ORDINARIA REALIZADA PELA CAMARA
MUNICICPAL DE NHANDEARA, EM 16 DE OUTUBRO 2019. 17a
LEGISLATURA.

Às dezenove horas (19:00), 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° 045/2019 que autoriza o
Poder Executivo Municipal a extinguir as estradas municipais NHD-458 e a
estrada municipal sem denominação localizada entre a NHD-458 e NHD 456
de acordo com mapa viário conforme especifica. Projeto de Lei n° 046/2019
que autoriza o Poder Executivo Municipal a extinguir a estrada municipal
NHD-468, de acordo com mapa viário conforme especifica. Projeto de Lei n°
047/2019 que revoga na íntegra a lei Municipal n° 2539 de 26.08.2019 e dá
outras providências. Após a leitura foram encaminhados para a ordem do
dia. Projeto de Lei no 048/2019 que autoriza a participação, com reservas, do
Município de Nhandeara no Consórcio Público Intermunicipal de inovação e
Desenvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP- e dá outras
providências. Encaminhado para as comissões após a leitura. Proposições
encaminhadas pelos VEREADORES:- Moção n° 005/2019 de autoria da
vereadora Aurora que congratula o jovem bombeiro civil Deivid Ariani.
Requerimento n° 019/2019 de autoria do vereador Antonio Marcos que
requer notas fiscais de despesas das viagens realizadas pelo Prefeito em 18.02
e 09.09/2019. Foi encaminhado para a Ordem do Dia. Indicações n° 042 e
043/2019 de autoria da vereadora Gisele, 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
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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 os Projetos de Lei n° 045, 047 e 047/2019. Sem
discussão foram colocados em votação e aprovados por unanimidade de
votos. Em seguida, é colocada em discussão a Moção no 005/2019 e após o
pronunciamento da autora, e dos vereadores Marcelino, Jorge, Braz, Antonio
Marcos, Maicon José Antonio e Gisele foi colocada em votação e aprovada
por unanimidade. Ato seguinte é colocado em discussão o Requerimento n°
019/2019 e após o pronunciamento do autor foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria
para discussão/votação a presidente passa para a EXPLICAÇÃO
PESSOAL:- A Senhora Presidente comunica aos senhores vereadores que se
encontra na Secretaria Administrativa da Câmara o Parecer Jurídico a
respeito dos questionamentos realizados pelo Vereador Marcelino Lúcio da
Silva na sessão ordinária do dia primeiro de outubro. Fez uso da palavra a
vereadora Gisele que pede que seja constado em Ata o seu requerimento
verbal solicitando ao setor competente que envie informações a respeito do
dia de poda e coleta/limpeza dos galhos para que a cidade não fique suja. Em
seguida fez uso da palavra o homenageado pela moção no 005/2019. 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
Catarina Fernandes Fávero, Noris Buratti e Maria Delurdes da Silva. 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 05 de novembro. 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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