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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/04/2017.
Aosdezessete diasdo mês de abril do ano de dois mil e dezessete, no
edifício próprio da Câmara Municipal de Nova Guataporanga-SP, realizouse a 6ª (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, Pedro Prudente de Oliveira, Edvaldo Gomes, Geraldo Jesus do
Vale, Valdeci Inácioe 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 Pedro
Prudente de Oliveira 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
040/2017, autoria do vereador Fábio Bueno da Silva, Indicação nº
41/2017, autoria do vereador, Edvado Gomes. Moção nº 05/2017,
consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor,
Ernestino Tavares, ocorrido no dia 16/04/2017. Não havendo mais
nenhuma matéria a ser lida no expediente do dia o Senhor Presidente
colocou em discussão a indicação nº040/2017. Na tribuna Fábio Bueno
indicou ao Senhor Prefeito disponibilizar café da manhã aos pacientes da
Unidade Básica de Saúde. Indicação nº 041/2017, providências na
instalação de um bebedouro na praça de alimentação. O vereador foi
procurado por diversas pessoas que solicitaram do vereador a falta que
faz um bebedouro de água na praça de alimentação. Dando continuidade
as indicações serão encaminhadas ao Senhor Prefeito para as devidas
providências. Moção nº 05/2017, está em discussão, não havendo
discussão, está em votação, aprovada por unanimidade de votos. Dentro
do expediente do dia, está livra a palavra aos senhores vereadores.
Manoel Prates comentou ser de grande necessidade colocar um zelador
para tomar conta do Centro Comunitário. E em relação a indicação do
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vereador Fábio Bueno solicitando do Senhor Prefeito servir café aos
pacientes que frequentam o Centro de Saúde muito bem colocada. Na
tribuna Pedro Prudente solicita verbalmente do Senhor Prefeito junto ao
setor competente há possibilidade de estar fixando as Portarias dos
funcionários do Executivo em local de costume na Prefeitura Municipal.
Pedro também solicitou limpeza nas ruas da cidade e recolher as folhas
das árvores que ficam amontoadas. Solicitou também reparos na
iluminação pública em todas as ruas da cidade. Pedro já recebeu diversas
cobranças de moradores e realmente o vereador constatou que várias
lâmpadas estão queimadas. Pedro solicitou junto ao setor competente a
necessidade de colocar uma família para tomar conta do nosso Balneário
Municipal. Até porque vândalos adentram no local em horários impróprios
podendo estar causando uma série de problemas para os mesmo. O ideal
seria deixar as luzes acessas durante o período noturno. Pedro também
deixou registrado em ata que o site da transparência da Prefeitura está
funcionando, mas que o do legislativo está fora do ar. 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.
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 o presente ata que vai assinada por ela e
pelo Senhor Presidente no carimbo de aprovação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal, 20 de abril de 2017.
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