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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/03/2017.
Aosseis diasdo mês de março do ano de dois mil e dezessete, no
edifício próprio da Câmara Municipal de Nova Guataporanga-SP, realizouse a 3ª (terceira)sessão ordinária, sob a presidência do senhor Odair
Augusto Coelho 1ª Secretária a vereadora Lorraine Augusto e ausente o
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
025/2017, manutenção nos quiosques que não tem cobertura estão sem
manutenção e sem limpeza, galhos e folhas entupindo as pias e os ralos se
possível estar sempre fazendo a manutenção nas piscinas. Autoria do
vereador Edvaldo Gomes. Moção nº 02/2017, que seja consignado um
voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora, Paulina Teixeira
Martins, ocorrido no dia 25/02/2017.Não havendo mais nenhuma matéria
a ser lida no expediente do dia o Senhor Presidente colocou a indicação do
vereador Edvaldo em discussão, não havendo discussão será encaminhada
ao Senhor Prefeito para as devidas providências. Está em discussão a
Moção de nº 02/2017, que seja consignado um voto de profundo pesar
perlo falecimento da Senhora, Paulina Teixeira Martins, ocorrido no dia
25/02/2017. Não havendo discussão, está em votação, aprovada por
unanimidade de votos. Dando continuidade continua está livre a palavra
no expediente do dia. Na tribuna Fábio Bueno agradeceu o Senhor
Prefeito por ter atendido a indicação do vereador sobre ceder o ônibus
escolar para estar levando as crianças na Escola Municipal. Na tribuna
Valdeci Inácio, fez agradecimentos ao Senhor Prefeito no qual fez a
indicação sobre a operação tapa-buracos e o Senhor Prefeito atendeu.
Continua livre a palavra no expediente do dia, não havendo nenhuma
matéria a tratar no expediente do dia, o Senhor Presidente passou os
trabalhos 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
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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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