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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/04/2017.
Aostrês diasdo mês de abril do ano de dois mil e dezessete, no
edifício próprio da Câmara Municipal de Nova Guataporanga-SP, realizouse a 5ª (quinta)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, Pedro Prudente de Oliveira, Edvaldo Gomes, Geraldo Jesus do
Vale, Valdeci Inácio e ausente o vereador Fábio Bueno da Silva. 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 leiturada Ata da sessão anterior. Pediu a
palavra o vereador Edvaldo Gomes que fez um requerimento verbal
solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Dando
continuidade o Senhor Presidente colocou o requerimento em discussão e
votação, aprovado por unanimidade de votos. Em seguida o Senhor
Presidente pediu para fazer a leitura das matérias no expediente do
dia.Indicação nº 034/2017, autoria do vereador Odair Augusto Coelho,se
possível a mudança do Prédio da Escola Municipal Criança Esperança para
o Prédio Paço Municipal Prefeito “João Rosa”. Indicação nº 035/2017,
autoria do vereador José Mauro Lourencetti, se há possibilidade do
Senhor Prefeito Municipal dar nomes a Rua do Jardim Bela Vista A, B, C, D,
E. Indicação nº 036/2017, autoria do vereador Manoel Prates de Mattos,
se possível colocar mais uma funcionária para ajudar na parte da limpeza
na Unidade Básica de Saúde. Moção nº 04/2017, consignado um voto de
profundo pesar pelo falecimento do Senhor, Antonio Gava, ocorrido no
dia 25/035/2017. Não havendo mais nenhuma matéria a ser lida no
expediente do dia o Senhor Presidente colocou em discussão a indicação
nº034/2017. Na tribuna Odair autor da indicação entende a necessidade
da mudança para ter mais espaço físico e lazer para os nossos alunos,
evitando confronto aos mesmos principalmente em horário de recreio.O
vereador comentou também a necessidade de ter um local próprio para a
construção de uma Quadra de Esportes. Também por falta de espaço
usam carteiras e cadeiras inadequadas de outras modalidades podendo
causar sérios problemas de saúde no futuro para os alunos. Odair
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Indicação nº 035/2017. Na tribuna José Mauro solicita a possibilidade de
estar dando nomes a Rua do Jardim Bela Vista A, B, C, D, E. O objetivo é
que tem famílias de entes queridos e se o Prefeito estiver de acordo é
muito importante que essas ruas sejam homenageadas com nomes e não
com letras. Odair sugeriu ao vereador se há possibilidade de estar
colocando o nome do filho do munícipe Eldo Francisco dos Santos (bigode)
Indicação nº 036/2017. Na tribuna Manoel Prates solicitou a possibilidade
de colocar mais uma funcionária para ajudar na parte da limpeza na
Unidade Básica de Saúde. O fato de que com a ampliação da Unidade
Básica só uma funcionária para fazer a limpeza é muito pouco, sendo que
as mesmas tenham um dia na semana para estar indo limpar a casa da
agricultura que também necessita de uma zeladora. Dando continuidade
as indicações serão encaminhadas ao Senhor Prefeito para as devidas
providências. Na tribuna Valdeci Inácio solicitou do Senhor Prefeito se há
possibilidade de estar voltando à técnica de enfermagem a Sra. Nilda da
Silva Costa para a Unidade Básica de Sáude porque está sobrecarregado
havendo a necessidade de mais uma técnica de enfermagem. Na tribuna
Pedro Prudente comentou que as indicações estão todas bem colocadas a
respeito da educação foi propaganda de campanha política. Pedro deixou
seus agradecimentos às palavras do Presidente direcionada ao Senhor
José Prudente de Oliveira, pai do vereador. Pedro também comentou que
a presença do pai foi de grande importância durante a sua campanha
política ficou uma amizade sincera aos amigos e também uma saudade
para a família. Na tribuna José Mauro fez um requerimento verbal
abonando a falta do vereador Fábio Bueno da Silva. Continua em
discussão o requerimento, não havendo discussão, está em votação,
aprovado por maioria absoluta de votos. José Mauro ressaltou sobre a
zeladora da Unidade Básica dizendo que a unidade tem mais de trinta
cômodos e é injusto ela sozinha limpar concorda que o funcionário tem
que trabalhar, mas não ser escravizada. Em relação a indicação verbal do
vereador Valdeci para que retorne a funcionária Nilda na Unidade Básica,
mesmo que não for ela que seja outra pessoas a necessidade com
urgência porque se não está arriscado a Secretária da Saúde perder a
verba do PSF. Na tribuna Pedro Prudente achou de grande importância a
indicação do nobre vereador Odair seria de grande importância a
mudança da Escola, afinal todos sabem que a Educação 25% da verba é

Câmara Municipal de Nova Guataporanga
CNPJ. 53.307.112/0001-56
Email: camaraguata@abcrede.com.br
destinada a Educação sabendo que não é o principal foco mas que precisa
ser tratada com muito respeito. Em relação a Secretária da Saúde ela tem
25 funcionários para tomar conta e mais os pacientes que por ali passam
tem que entender que ela é uma só quando que na Educação, tem a
Secretária da Saúde, os professores a Diretora e os funcionários para
tomar contas dos alunos a equipe é bem maior. Na tribuna Manoel deixou
seus agradecimentos às palavras do vereador Pedro Prudente. Também
deixou seus agradecimentos ao atual Prefeito e a 1ª dama. Na tribuna
Odair explanou aos vereadores dizendo que todas as indicações foram
muito bem feitas e muito bem colocadas. Odair comentou que fica muito
orgulhoso com os trabalhos dos vereadores dizendo que o nosso trabalho
é fiscalizar e não construir. Odair comentou que o atual Prefeito não
espelhe na administração anterior deixando a desejar como deixou na
área da Educação. Em relação a retornar a funcionária Nilda na Unidade
Básica algumas mudanças sim tinham que ocorrer conforme tem quando
muda de Prefeito. Odair comentou que o Prefeito Molina não foi um mau
Prefeito principalmente quando não perseguiu funcionários e comprou no
comércio houve falhas sim mas ninguém é perfeito. Na tribuna José
Mauro agradeceu o Senhor Prefeito pela limpeza que foi feita no campo
de futebol. José Mauro também comentou que ninguém é perfeito temos
que ter diálogo e procurar consertar as falhas e que fez de bom conservar
José Mauro explanou que o elefante branco da administração é a Saúde
então temos que conservar da melhor maneira possível. Continua livre a
palavra no expediente do dia. Não havendo mais ninguém para fazer uso
da palavra, o Senhor Presidente passou os trabalhos para Ordem do dia.
Na tribuna Odair só deixou claro que apoiou o atual Prefeito e que no time
que ele jogava deixou claro que nunca mais irá jogar. Valdeci entendeu
que o vereador Odair disse que não fosse espelhado no ex- Prefeito
Molina na parte da Educação pediu desculpas pelo mal entendido ao
vereador Odair quando entendeu erradas as palavras que o vereador
expressou. Odair comentou que irá propor ao Senhor Prefeito uma
reunião para sugerir diversas sugestões. 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
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presente ata que vai assinada por ela e pelo Senhor Presidente no carimbo
de aprovação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal, 06 de abril de 2017.
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Presidente
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