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ATA DA 21a SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA
MUNICICPAL DE NHANDEARA, EM 03 DE DEZEMBRO 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° 043/2019 que estima a
Receita e fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2020 e dá outras
providências. Foi encaminhado para a Ordem do Dia para segunda discussão
e votação. Proposições encaminhadas pelos VEREADORES:- Emenda ao
Projeto de Lei n° 050/2019 que dispõe sobre a autorização legislativa para
receber servidão de passagem de autoria da Comissão de Justiça e Redação
em conjunto com a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Foi encaminhada
para a Ordem do Dia após a leitura. Indicação n° 051/2019 de autoria da
vereadora Gisele Campelo que solicita a readequação da faixa de
estacionamento da Rua Antonio Bento de Oliveira nas proximidades do n°
528. Foi deferida 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
a~ 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 segunda discussão o Projeto de Lei n°
043/2019. Sem discussão foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade de votos. Em seguida, é colocada em discussão a emenda ao
Projeto de Lei n° 050/2019. Após o pronunciamento dos vereadores Maicon e
Antonio Zocal, foi colocado em votação e aprovada por unanimidade de
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votos. Não havendo mais nenhuma matéria para discussão/votação a
presidente passa para a EXPLICAÇÃO PESSOAL:- Fez uso da palavra os
vereadores Gisele, José Antonio, Antonio Marcos, Jorge, Maicon, Marcelino e
Aurora. 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 Armando Lázaro de Lima, João Carlos Rodrigues, Percival João Pedro.
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 17 de
dezembro. 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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