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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/05/2017.
Aosquinze diasdo mês de maio do ano de dois mil e dezessete, no
edifício próprio da Câmara Municipal de Nova Guataporanga-Sp, realizouse a 8ª (oitava)sessão ordinária, sob a presidência do senhor Odair
Augusto Coelho 1ªSecretáriaa 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 José
Geraldo Jesus do Vale 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
051, 052/2017, autoria da vereadora Lorraine Augusto, Indicação nº
53/2017, autoria do vereador,Geraldo Jesus do Vale e Manoel Prates de
Mattos. Moção nº 07/2017, consignado um voto de profundo pesar pelo
falecimento doSenhor Clemente Pereira de Souza Neto, ocorrido, no dia
18/05/2017. Moção nº 08/2017, consignando um voto de profundo pesar
pelo falecimento de Tovidio Lourencetti, ocorrido no dia 08/05/2017.Não
havendo mais nenhuma matéria a ser lida no expediente do dia o Senhor
Presidente colocou em discussão a indicação nº51 e 52/2017. Na tribuna
autora da indicação Lorraine, comentou a necessidade de construir um
quebra-molas de fronte a Avenida Central que dá acesso à cidade de São
Joaõ do Pau Dalho e faz fundos com a Prefeitura Municipal, a rua tem um
ponto cego que torna difícil sair e entrar na Avenida Central, e devido os
carros trafegarem na vicinal em alta velocidade, é preocupante para os
condutores. Lorreine indicou também a necessidade de tornar obrigatório,
em todas as festividades que ocorrerem dentro do município à execução
do hino nacional, inclusive nas escolas pertencentes à rede municipal de
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ensino e se possível na rede estadual. A vereadora acha muito importante
porque estimula o civismo em crianças e adolescentes da rede municipal
de educação e torna o hino popular em nosso município. Indicação nº
053/2017. Autoria do vereador Manoel Prates e Geraldo Jesus do Vale. O
vereador comentou que tem conhecimento que a mesma indicação já foi
indicada na gestão passada pelo atual Prefeito Municipal na época em que
era vereador, pedindo providências nos pinheiros plantados no canteiro
central da Rua José Alves Ferreira que dá acesso à igreja matriz. Os
pinheiros estão tirando a visão dos motoristas que trafegam no referido
local podendo causar acidentes para pessoas e crianças que por ali
trafegam. Dando continuidade o Senhor Presidente comentou que as
indicações serão encaminhadas ao Senhor Prefeito para as devidas
providências. Está em discussão a Moção de nº 07/2017. Consignando um
voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Tovidio Lourencetti ,
ocorrido no dia 08/05/2017. Não havendo discussão está em votação,
aprovada por unanimidade de votos. Moção nº 08/2017. Consignando um
voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Clemente Pereira de
Souza Neto, ocorrido no dia 11/05/2017. Está em discussão, não havendo
discussão, está em votação, aprovada por unanimidade de votos. Dando
continuidade e não havendo mais nada a tratar no expediente do dia, o
Senhor Presidente deixou livre a palavra aos senhores vereadores. Na
tribuna Manoel Prates, está de acordo com a indicação do vereador
Geraldo Jesus do Vale. Manoel também parabenizou o Prefeito Vagner
Alves de Lima 1ª Dama a Sra. Tatiane Lourencetti e demais pessoas que
ajudaram na realização da festa das mães. Foi uma festa muito bem
organizada e com diversos prêmios. Manoel também ressaltou que a
equipe que está ajudando o Senhor Prefeito tem lutado lado a lado
procurando resolver os problemas e atender a população da melhor
maneira possível. Odair também fez jus as palavras do vereador Manoel.
Na tribuna Fábio Bueno ressaltou não teve presente na festa, mas
comentários é que foi muito organizada e o Prefeito está de parabéns. Na
tribuna o vereador Valdeci Inácio. Ressaltou estar plenamente de acordo
com a indicação do vereador Geraldo Jesus do Vale o vereador Valdeci
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comentou que quase atropelou uma criança no canteiro central. Valdeci
também não deixou de ressaltar sobre a correria da Polícia Militar em
nosso município quando foi feita uma busca de drogasa poucos dias,foi
realizado e foi feita a apreensão do individuo, depois de tudo realizado
pela polícia militar, quando chegouaos ouvidos do juiz, devido uma lei de
custódia que há dois meses está em vigor foi liberado no outro dia.
Valdeci pediu ao representante do conseg que na reunião avise os policiais
que participarem que no próximo fato que ocorrer seja mais cauteloso na
velocidade com as viaturas, principalmente dentro do período urbano,
podendo causar um atropelamento já que a Lei não permite a prisão, e
ficam sem respaldo jurídico que sejam mais cautelosos. Na tribuna Pedro
Prudente parabenizou a festa do dia das mães que ocorreu no Centro
Comunitário, uma festa bonita e muito bem organizada, parabenizou
também os organizadores da festa. Pedro Prudente também achou muito
importante a indicação do vereador Geraldo Jesus do Vale, indicando que
sejam podados os pinheiros no canteiro central, inclusive já ouve
acidentes com vítima fatal naquela avenida. Pedro também questionou a
questão do assessor jurídico toda vez que os vereadores estiverem uma
dúvida quanto a requerimento, indicações, Projetos do Executivo
esclarecercom o Jurídico da Câmara Municipal e tirar todas as dúvidas.
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.
ODAIR AUGUSTO COELHO
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1ªSecretária
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