Câmara Municipal de Nova Guataporanga
CNPJ. 53.307.112/0001-56
Email: camaraguata@abcrede.com.br
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/09/2017.
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete,
no edifício próprio da Câmara Municipal de Nova Guataporanga-SP,
realizou-se a 15ª (décima quinta) sessão ordinária, sob a presidência do
senhor Odair Augusto Coelho 1ª Secretáriaa vereadora Lorraine Augusto
2º Secretário o vereador Manoel Prates de Mattos. Constatando a
chamada oral dos vereadores registrando as presenças dos seguintes: José
Mauro Lourencetti, Fábio Bueno da Silva, Pedro Prudente de Oliveira,
Edvaldo Gomes, Geraldo Jesus do Vale e Valdeci Inácio. Em seguida o
Senhor Presidente pediu para que todos ficassem de pé para fazer a
oração do pai nossos. Dando continuidade o Senhor Presidente pediu para
Secretária fazer a leitura das matérias no expediente do dia.Indicação nº
079, 080, 081, 082 e 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089 e 090/2017. Projeto
de Decreto Legislativo nº 01/2017, autoria do vereador Odair Augusto
Coelho assinado por todos os vereadores. Projeto de Decreto Legislativo
nº 02/2017. Projeto de Lei nº 10/2017-de 01/08/2017. Projeto de Lei nº
011/2017. Não havendo mais nenhuma matéria a ser lida no expediente
do dia o Senhor Presidente colocou as indicações de nºs 079/2017. Dando
continuidade. Na tribuna Manoel Prates não acha justo cobrar taxas dos
ambulantes que vendem seus produtos na rua. Indicação nº 080/2017.
Odair comentou a possibilidade de estar comprando lousas de vidro para
a Escola Jacinto Pernas Gomato. Indicação nº 081/2017. Odair comentou
sobre estar comprando uma máquina Pá-carregadeira. Indicação nº
082/2017. Na tribuna Fábio Bueno fez explanações sobre a pintura da
Escola Municipais Criança Esperança. Fábio Bueno também fez uma
indicação verbal sobre banco e iluminação na capela Santa Rita de Cassia .
Fábio comentou também sobre o freezer que não está instalado no Centro
Comunitário. Fábio também comentou sobre as torres da internet
instaladas na cidade e nenhuma funciona.
As indicações serão
encaminhadas ao Senhor Prefeito para as devidas providências. Moção nº
015/2017. E Moção nº 016/2017. Estão em discussão aprovadas por
unanimidades de votos. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017. O
Projeto é de autoria do vereador Odair e nada mais justo que homenagear
o professores. Projeto de Lei nº 02/2017. Está em discussão, não havendo
discussão, está em votação, aprovado por unanimidade de votos. Está nas

Câmara Municipal de Nova Guataporanga
CNPJ. 53.307.112/0001-56
Email: camaraguata@abcrede.com.br
comissões as contas juntamente com os pareceres das comissões. Valdeci
comentou sobre ter um cargo de veterinário no município que venha
atender a cidade e os produtores rurais. Continua livre a palavra. Manoel
agradeceu a Secretária da Saúde pelos serviços prestados. Odair
comentou que é obrigação fiscalizar e cobrar do Senhor Prefeito. Odair
comentou sobre a instalação do Parque infantil, e sobre a instalação de
uma lousa de vidro na escola Jacinto Pernas Gomato. Odair comentou
sobre a construção das casas populares. Odair comentou que não pode
perder o financiamento para a compra da pá carregadeira. Não havendo
mais nenhuma matéria a ser lida no expediente do dia, o senhor
presidente deixou livre a palavra aos senhores vereadores. Não havendo
mais nada a tratar, no expediente do dia, deixou livre a palavra aos
Senhores vereadores. Não havendo ninguém, para fazer uso da palavra,
passamos para Ordem do dia. Não havendo nenhuma matéria a tratar na
Ordem do dia, franqueou a palavra aos senhores vereadores não havendo
ninguém para fazer o uso da palavra o Senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão. Lorraine Augusto secretariou a presente ata
que vai assinada por ela e pelo Senhor Presidente no carimbo de
aprovação.
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