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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/10/2021. 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

vinte e um foi realizada a 18g. (décima oitava) sessão ordinária, sob a 

presidência do Senhor José Mauro Lourencetti, 12 Secretário o 

vereador Pedro Prudente de Oliveira e 22 Secretário vereador, 

Silvano José da Silva. Constatando a chamada oral dos vereadores 

registrando a presenças dos seguintes: Elen Silva de Oliveira, Gilmar 

Wagner Bonfim,  Leticia  Rosa Augusto, Marcos Rogério  Jacobs,  Nilce 

da Silva Costa Vacari e Valdeci Gomes. Em seguida o Senhor 

Presidente pediu para que todos ficassem de pé para fazer a oração 

do pai nosso. Em seguida o Senhor Presidente pediu para secretária 

fazer leitura da ata da sessão anterior. Na tribuna o vereador Gilmar 

Vagner Bonfim fez um requerimento verbal solicitando a leitura da 

dispensa da ata por ser do conhecimento dos senhores vereadores. 

Dando continuidade o Presidente colocou o requerimento do 

vereador em discussão, não havendo discussão, esta em votação, 

aprovada por unanimidade de votos de votos. Dando continuidade o 

Senhor Presidente pediu para secretária fazer a leitura das matérias 

no expediente do dia. Projeto de Lei n2  12/2021. Institui no Município 

de Nova Guataporanga-SP, A Taxa de fiscalização de Licença para 

funcionamento das Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de 

Dados e Voz e, da outras providências. Projeto de Lei n2  13/2021. 

Dispõe sobre as diretrizes Orgamentárias para elaboração e execução 

da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano 2022, e dá 

outras providências. Projeto de Lei n2  014/2021. Estima a receita e 

fixa a despesa do Município de Nova Guataporanga para o exercício 

de 2022. Projeto de Lei n2  013/2021. Moção n2  27/2021. Que seja 

consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora 

Vanilde Basilio da Costa, ocorrido no dia 10/10/2021. Dentro do 

expediente do dia, está em discussão a moção de n2  27 /2021, não 

havendo discussão está em votação, aprovadas por unanimidade de 

de votos. Dando continuidade não havendo mais matérias a tratar no 

expediente do dia está livre a palavra aos senhores vereadores. Na 

tribuna a vereadora Nilce da Silva Costa Vacari indicou que seja 
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comprado roupas adequadas e acessórios para os funcionários que 

fazem parte dos E.P.I.S . Na tribuna o vereador Gilmar indicou a 

possibilidade de estar reavaliando as lâmpadas na praça que dá 

acesso ao Ginásio de esportes devido estar fora do padrão e também 

colocar os globos. A vereador  Leticia  indicou a possibilidade de estar 

voltando o transporte para os alunos que moram distante das escolas 

principalmente em dias chuvosos e frio a vereadora tem 

conhecimento que seja colocado um monitor para estar orientando 

esses alunos. Na tribuna Pedro Prudente fez diversas observações 

dizendo que essa indicação foi uma indicação feita pelo vereador 

Fábio Bueno da Silva e caso der certo a volta do transporte escolar 

será ótimo. Pedro também questionou sobre regularizar o quebra-

molas na entrada da cidade que parecer que está irregular. Pedro 

também parabenizou os professores pelo seu dia e também pelo dia 

12 que foi comemorado o dia da criança, onde aconteceu o circo. Na 

tribuna Marcos Rogério  Jacobs  fez uma indicação verbal sobre estar 

fazendo reestruturação no quadro de funcionários gostaria do 

Prefeito estudar com carinho essa indicação. Dando continuidade 

continua livre a palavra aos Senhores vereadores. Ninguém para 

fazer o uso da palavra o Senhor Presidente passou para Ordem do 

dia. Na ordem do dia os Projetos de Leis 12, 13 e 14/2021, 

continuaram nas comissões. Pedro parabenizou sobre a importância 

da transparência em nosso município. Marcos explanou sobre o 

reservatório de água para o Cemitério Municipal se deus quiser vai 

dar certo. Dando continuidade não havendo mais ninguém para fazer 

o uso da palavra o Senhor Presidente deixou registrado em ata sobre 

a administração que está muito bem e em seguida declarou 

encerrada a presente sessão. E para constar eu José Mauro 

Lourencetti, lavrou a presente ata que vai assinada pelo 1° secretário 

e 2° secretário no carimbo de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 19 de outubro de 2021. 
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