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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/03/2017.
Aosvinte diasdo mês de março do ano de dois mil e dezessete, no
edifício próprio da Câmara Municipal de Nova Guataporanga-SP, realizouse a 4ª (quarta)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.Projeto de Lei nº
04/2017-de 16/03/2017. Indicações nºs 028, 029, 030, 031, 032 e
033/2017. Moção nº 03/2017, que seja consignado um voto de profundo
pesar pelo falecimento doSenhor, José Prudente de Oliveira, ocorrido no
dia 19/03/2017.Consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento
do Senhor, José Prudente de Oliveira, ocorrido no dia 19/03/2017. Não
havendo mais nenhuma matéria a ser lida no expediente do dia o Senhor
Presidente colocou as indicações de nºs 28, 29 e 30/2017. Na tribuna
Lorraine solicita do Senhor Prefeito a questão dos médicos estar
cumprindo a carga horária estabelecida no contrato de trabalho. A
vereadora obteve informação da falta de atendimento em vários dias da
semana, em decorrência da ausência do médico. Por esse motivo é que
pede que sejam tomadas providências necessárias. Lorraine também
solicitou providências a respeito de instalar 02(dois) ventiladores no palco
do Centro Comunitário. A vereadora disse ser de muita importância os
ventiladores até porque quando acontecem festividades ou ocorre
apresentação o calor é imenso. A vereadora também pediu providências
no sentido de consertar a piscina pequena do Balneário Municipal. É do
conhecimento que as crianças não podem frequentar a piscina porque
está sem condições de ser usada. Na tribuna Odair comentou sobre o
recapeamento urbano em vias de trânsito intenso que abrange o trecho
que liga a parte urbana com a estrada vicinal que vai até as duas
penitenciárias e por consequência atinge a rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros (SP 294); Outro trecho bastante danificado pelo uso e
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pelas chuvas é o caminho que liga o cemitério o vereador pede que sejam
tomadas as providências. Na tribuna Manoel comentou sobre o abandono
que se encontram as piscinas do Balneário Municipal, ressaltando ser um
fiscalizador do município e por este motivo é que solicita providências em
relação ao balneário. Dando continuidade o Senhor Presidente comentou
que as mesmas serão encaminhadas ao Senhor Prefeito para as devidas
providências. Odair deixou profundo pesar pelo falecimento do Senhor
José Prudente pai do vereador Pedro Prudente. Odair ressaltou que foi um
grande companheiro na Câmara Municipal um grande amigo pessoa
maravilhosa, honesta e digna dos seus atos. Dando continuidade está em
discussão a moção de nº 03/2017, consignado um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor, José Prudente de Oliveira. Não havendo
discussão, está em votação, aprovada por unanimidade de votos. Na
tribuna Edvaldo Gomes agradeceu o Senhor Prefeito por ter atendido a
indicação do vereador quando solicitou limpeza no Balneário Municipal. O
vereador comentou que a limpeza já foi executada. Na tribuna José Mauro
fez uma Indicação verbal determinando ao setor competente a
necessidade de proceder à limpeza e capinação em toda dimensão do
Campo de Futebol. Na tribuna Fábio Bueno é de acordo com a indicação
da vereadora Lorraine indicando a instalação de ventiladores no palco do
Centro Comunitário o vereador comentou também a necessidade de estar
contratando um zelador para tomar conta do Centro Comunitário
inclusive das piscinas crianças estão pulando os muros para frequentar as
piscinas. Na tribuna a vereadora Lorraine indicou a necessidade de estar
liberando os banheiros do Estádio Municipal até porque está tendo
campeonato e os banheiros encontram-se fechados. Na tribuna Odair
ressalta a necessidade de fazer uma reunião com o Senhor Prefeito
Municipal em relação as necessidade que o município necessita e também
sobre as indicações solicitadas pelos nobres edis. Na tribuna Manoel
Prates comentou sobre o médico que a Secretária da Saúde contratou.
Odair ressaltou a necessidade do médico na Unidade Básica deixando
claro que a população seja atendida com carinho e com muita cautela.
Dando continuidade continua livre a palavra no expediente do dia, não
havendo ninguém para fazer o uso da palavra o Senhor Presidente passou
os trabalhos para Ordem do dia. Dentro da Ordem do dia está em
discussão o Projeto de Lei nº 04/2017-de 16/03/2017. Não havendo
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discussão, está em votação, aprovado por unanimidade de votos. Odair
comentou a necessidade dos vereadores estarem sempre reunidos como
era em outras gestões no passado, para estar sanando os problemas do
município.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.
Sala das Sessões da Câmara Municipal, 24 de Março de 2017.
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