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ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA
MUNICICPAL DE NHANDEARA, EM 05 DE NOVEMBRO 2019. 178
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° 048/2019 que autoriza a
participação, com reservas, do Município de.Nha~deara no Consórcio Público
Intermunicipal de inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo CINDESP- e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar n°
049/2019 que dispõe sobre a alteração da nomenclatura do cargo de
'- procurador jurídico, reestruturação e reclassificação das referências da
tabela de vencimentos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de
Nhandeara, na área administrativa, conforme especifica e dá outras
providências. Encaminhados para a Ordem do Dia após a leitura a pedido do
vereador José Antonio com a anuência dos demais vereadores. Projeto de Lei
n° 050/2019 que autoriza o Poder Executivo a receber em servidão de
passagem, sem encargos, uma área de terras, parte do imóvel·~atriculado sob
no. 14.198 no O.R.I., para passagem de rede de esgotos e drenagem de águas
pluviais. Foi encaminhado às comissões a pedido do verea.~or e presidente da
Comissão de Justiça e Redação devido o projeto ter sido protocolado fora do
pr.azo regimental. Proposições encaminhadas pelos VEREADORES:- Moção
n° 006/2019 de autoria da vereadora· Gisele que congratula e aplaude o SAMU
de Nhandeara. Foi encaminhada para a Ordem do Dià para discussão e
votação. Indicações n° 044; 045, 046, 047, 048, 049 e 050/2019 de autoria dos
vereadores Gisele, Antonio Marcos e Aurora que for~in 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 o Projeto de Lei n° 048/2019. Sem discussão
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, é
colocado em discussão O projeto de Lei n° 049/2019. Após o pronunciamento
de todos os vereadores foi colocado em votação e rejeitado com seis votos
contrários (Antonio Marcos, Maicon, José Antonio, Gisele, Braz e Jorge) e
dois votos favoráveis (Antonio Zocal e Marcelino). Ato seguinte foi realizado
a leitura da Moção n° 006/2019 e após o pronunciamento· da autora, e de
todos os vereadores foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
Ato seguinte a autora faz a entrega da moção aos funcionários e
homenageados do SAMU que se encontravam no Plenário. Fez uso da palavra
em nome de todos os homenageados o Senhor Clovis Bernardinelli. Não
havendo mais nenhuma matéria para discussão/votação a presidente passa
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL:- Nenhum vereador fez uso da palavra e
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 Hilda
Bueno Manzato, José Gonçalves da Cunha, Orelina da Rocha Benini e
Gerson Antonio 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 19 de novembro. E, para constar digitei a presente Ata, que após lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, 1o ~ 2° Secretários. Magali
Aparecida Prata, Diretora de Secretaria.
\

J~/A:~~
Presidente

Braz Onofre Ferreira
22 Secretário

