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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/11/2017.
Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, no
edifício próprio da Câmara Municipal de Nova Guataporanga-SP, realizouse a 19ª (décima nona ) 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 da ata da sessão anterior. Na tribuna José Mauro
Lourencetti fez um requerimento verbal solicitando a dispensa da leitura
da ata. Dando continuidade colocou em discussão, a ata da sessão
anterior, não havendo discussão está em votação, aprovada por
unanimidade de votos. Dando seqüência pediu para secretária fazer a
leitura das matérias no expediente do dia. Indicação nº112, 113 e
114/2017. Moção nº 25/2017. Consignado um voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora, Rosária Borges Carbonari ocorrido no dia
05/11/2017. Dando continuidade o Presidente colocou a indicação nº
113/2017 em discussão. Na tribuna a vereadora Lorraine comentou que o
senhor prefeito levasse em consideração o pedido da vereadora pois
todas as obras que são realizadas na cidade são por empressas
terceirizadas e a maioria delas já trazem funcionários de fora, deixando
assim o povo de guataporanga, que precisa de um emprego sem vaga, a
vereadora acha justo fazer uma parceria para as empressas contratar
funcionários da nossa cidade. Comentou também sobre AA abertura das
piscinas no balneário municipal é um patrimônio muito importante e que
por muito tempo foi deixado de lado. A vereadora explanou que ouve
anos de glória e que ela chegou a dedicar muitas vezes seu trabalho
quando esteve a frente da lanchonete, onde aos domingos as vezes e aos
sábados contratava cantores sertanejos para deixar aquele lugar bem
visitado a piscina sempre foi alvo de reclamação por parte da população
pois sempre estava fechada aberta apenas aos sábados e domingos muita
burocracia para realizar os exames médicos a vereadora acha que deveria
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ficar um período mais longo aberto ao público e com funcionamento
também durante os dias da semana pois funcionando ou não o gasto é o
mesmo. A vereadora comentou sobre o kit lanche para os pacientes que
vão fazer exames fora do município. O benefício seria para os pacientes
carentes, pois muitos saem de casa de madrugada ficando muitas vezes o
dia inteiro fora, inclusive a vereadora foi procurada por diversas vezes por
pessoas que tinham consultas e tratamentos nas cidades de longa
distância e que as mesmas chegam a faltar por não ter dinheiro para se
alimentar. A vereadora comentou que não obteve resposta por parte do
executivo, e hoje esta fazendo uma nova indicação, com propósito mais
fácil de ser atendido, pois esses lanches podem ser preparados na cozinha
piloto e tem certeza que se for feito com capricho e carinho os pacientes
ficariam muito contente e deixaria a consulta muito mais agradável.
Moção nº 025/2017. Consignado um voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora, Rosária Borges Carbonari ocorrido no dia
05/11/2017. Dando continuidade o Senhor Presidente colocou a moção
em discussão, não havendo discussão, está em votação, aprovada por
unanimidade de votos. Na tribuna Valdeci Inácio parabenizou a vereadora
Lorraine pelas suas indicações. Valdeci parabenizou o Prefeito pela festa
da corrida das personalidades que ocorreu no campo estádio Biriba. Na
tribuna Fábio Bueno indicou ao Prefeito uma parceria com o governo
estadual sobre colocar internet. Na tribuna o vereador Odair explanou
sobre a administração do Prefeito Vagner. Na tribuna o vereador José
Mauro explanou que tem que ter cautela e que até o final de ano se Deus
quiser o Prefeito coloca a casa em ordem. Na tribuna Valdeci acredita que
as obras que foram dadas início pelo vereador Molina será terminada pelo
vereador Vagner. Na tribuna Manoel deixou claro que o Prefeito Vagner
irá colocar pixe e tapar todos os buracos da cidade porque tem diversas
ruas necessitando. Continua livre a palavra no expediente do dia. Não
havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, o Presidente passou
os trabalhos para Ordem do dia. Dentro da Ordem do dia. O Projeto de Lei
nº 019/2017, será encaminhado para a comissão de justiça e redação.
Dentro da Ordem do dia, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos
senhores vereadores. Ninguém mais para fazer o uso da palavra o Senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão. Lorraine Augusto
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secretariou a presente ata que vai assinada por ela e pelo Senhor
Presidente no carimbo de aprovação.
Sala das Sessões, 15 de novembro de 2017.
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