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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/09/2017.
Aos dezoito dias do mês de setembrodo ano de dois mil e
dezessete, no edifício próprio da Câmara Municipal de Nova
Guataporanga-SP, realizou-se a 16ª (décima sexta)sessão ordinária, sob a
presidência do senhor Odair Augusto Coelho 1ª Secretária a 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 091/2017, Moção nº 017/2017. Não havendo mais nenhuma
matéria a ser lida no expediente do dia o Senhor Presidente colocou a
indicação sobre estar colocando ares condicionados no velório municipal.
O vereador acredita que o certo é o senhor prefeito fazer uma parceria
com as mutuarias. Moção nº 018/2017. Parabenizando o secretário de
obras o Sr. Alex pelos relevantes trabalhos prestados. Está em discussão, à
moção, não havendo discussão, está em votação, aprovada por
unanimidade de votos. Moção nº 019/2017. Está em discussão, aprovada
por unanimidade de votos. Moção nº 020/2017. Está em discussão, não
havendo discussão, está em votação, aprovada por unanimidade de votos.
Moção nº 021/2017. Está em discussão, não havendo discussão, está em
votação, aprovada por unanimidade de votos. Na tribuna Odair agradeceu
a presença do secretário de obras, da secretária da saúde ex-prefeito
Molina. Na tribuna Manoel comentou sobre o arrastão que está sendo
feito nas ruas da cidade. Comentou também a questão da limpeza na casa
da agricultura. Manoel também pediu que fosse colocado um funcionário
para tomar conta do velório municipal. Dando continuidade as indicações
serão encaminhadas ao Senhor Prefeito para as devidas providências. Na
tribuna José Mauro achou muito bem colocado a indicação do vereador
Pedro em estar colocando ventiladores no velório municipal. José Mauro
explanou em tribuna sobre o cargo que está ocupando atualmente. Pedro
Prudente elogiou o vereador José Mauro por estar conduzindo os
trabalhos com humildade. Na tribuna Pedro fez explanações sobre o
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multirão que vem acontecendo todas as terça-feiras em nossa cidade. Na
tribuna a vereadora Lorraine comentou sobre à casa da agricultura
dizendo que secretário não varre e nem passa pano. Valdeci achou justo
estar fazendo esse multirão de limpeza nas ruas da cidade. Valdeci
também comnetou sobre varrer as pedras soltas que estão no asfalto Av.
união Jorge Luiz Borssank. Valdeci Inácio fez uma indicação sobre estar
fazendo uma rota alternativa para o transporte de tremiões que circulam
em nossa cidade, tendo como opção abrir estradas com cabeceira no sítio
do Senhor Ivo Dário confrontando com o sítio do Senhor João Tirintam
que dá saída no sítio do Senhor João Franzão que liga a vicinal Nova
Guataporanga a São João do Pau Dalho. Valdeci justificou a indicação
devido o peso dos caminhões estarem danificando a ponte do córrego
colonha seca e evitando as poeiras para dentro do município. Pedro
perguntou ao vereador Valdeci se o mesmo tem algum respaldo sobre a
obra da creche municipal. Sobre o velório Valdeci sugeriu que seja
colocado também um aparelho virtual para que as famílias mesmo de
longe acompanhem o férito na cidade de Dracena já e assim. Geraldo fez
uma indicação verbal para que limpem as piscinas do balneário municipal,
por motivos de acompanhar diversos jovens indo tomar banho nas
piscinas do balneário é o único lazer e não está funcionando. Na tribuna
Manoel Prates deixou claro que a piscina do balneário não está
funcionando porque o custo do conserto fica caro. Geraldo simplesmente
está cobrando e pedindo que sejam tomadas as devidas providências. Na
tribuna a vereadora Lorraine pediu que fosse atualizado o site da
transparência. Odair comentou que precisa ter uma conversa entre
vereadores e prefeito para estar esclarecendo diversos assuntos do
município. O importante é pagar os funcionários em dias. O nosso
município é o que tem o menor ICM do estado. Odair comentou que
temos que procurar ajudar o Prefeito Municipal. Odair comentou que é
difícil quando o assunto é funcionário e difícil. Odair comentou que todos
atuam na área de agricultura não é só, mas a câmara. Odair comentou que
em relação ao Projeto de Decreto Legislativo os professores serão
homenageados no dia do aniversário da cidade, como já foi feita uma
homenagem. Fábio Bueno comentou sobre estar voltando o encontro
gospel nas festividades da escola. Não havendo nenhuma matéria a tratar
na Ordem do dia, franqueou a palavra aos senhores vereadores não
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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.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2017.
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