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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/05/2017.
Aosvinte e nove diasdo mês de maio do ano de dois mil e dezessete,
no edifício próprio da Câmara Municipal de Nova Guataporanga-Sp,
realizou-se a 9ª (nona)sessão ordinária, sob a presidência do senhor Odair
Augusto Coelho 1ª Secretáriaa 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 Fábio
Bueno da Silva 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 054/2017, autoria
da vereadora Lorraine Augusto, Indicação nº 55/2017, autoria do
vereador,Edvaldo Gomes, Indicação nº 56/2017, autoria da vereadora
Lorraine Augusto, Indicação nº 057/2017, autoria do vereador, Edvaldo
Gomese Requerimento nº 01/2017, autoria da vereadora Lorraine
Augusto.Não havendo mais nenhuma matéria a ser lida no expediente do
dia o Senhor Presidente colocou em discussão a indicação nº54, 56/2017.
Na tribuna autora da indicação Lorraine, comentou a necessidade de ser
instalado um park infantil em nossa cidade. A vereadora justifica a
indicação pelo motivo que em nossa cidade tem diversas praças e
nenhuma possui um play ground. Inclusive a vereadora observa diversas
crianças brincando nos equipamentos das academias que são instaladas
em nossa cidade devido à falta de um park infantil. Indicação nº 056/2017,
necessidade de construir uma rampa de acesso para cadeirantes, na sala
de reuniões do Centro de Saúde. A vereadora em visita ao Centro de
Saúde observou que estava acontecendo um evento no local, e que um
morador estava do lado de fora da sala, pois o mesmo possui deficiência e
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usa cadeira de rodas e não pode entrar na sala, onde estava acontecendo
à reunião. Dando continuidade as indicações serão encaminhadas ao
Senhor Prefeito para as devidas providências. Está em discussão o
Requerimento nº 01/2017. A vereadora questiona sobre munícipes
reclamando que o local não possui iluminação necessária para a prática
esportiva, além de alambrados e grades de proteção danificadas, segundo
informações, o Ginásio de esportes está guardando reforma, por isso a
vereadora gostaria de saber se o município já foi comtemplado com a
verba para tal reforma. Na tribuna Odair é de acordo com o requerimento
da vereadora Lorraine, aliás, foi um dos vereadores que sempre lutou e
admira o trabalho dos vereadores. Inclusive citou sobre uma vereadora
mulher que passou pela câmara a Andréia que também sempre lutou pelo
vale-alimentação dos funcionários e de tanto ela reivindica na época foi
concedido aos funcionários o vale alimentação. Odair também fez um
Ofício solicitando do Deputado Aldo Demarchi uma Emenda Parlamentar
para a reforma do Ginásio de Esportes na época da gestão do Molina e
aguarda averba no valor de R$. 100.000,00 (cem mil reais) o vereador
espera que com esse requerimento da vereadora Lorrainede sequência ao
pedido feito na época e assim que sair que seja aplicado no Ginásio de
Esportes. Continua em discussão. Na tribuna Manoel Prates de Mattos
comentou que tem conhecimento que essa verba já foi solicitada pelo
vereador Odair há quatro anos só falta liberar o dinheiro para a reforma
do Ginásio.Na tribuna a vereador Lorraine questionou que não quer saber
se faz quatro ou cinco anos que foi solicitada ela comentou que vai fazer o
papel de vereadora e fazer quantos requerimentos for necessário pedindo
informações ao Senhor Prefeito. Odair achou que nada mais justo o
pedido da vereadora muitas solicitações de vereadores saíram através de
emendas pedidos nada mais é que uma sequência e com o requerimento
fica ainda mais fortalecido. Pedro Prudente é a favor do requerimento
achou muito bem colocado da forma que foi solicitado. Pedro comentou
que de forma alguma a câmara de vereadores tenta atrapalhar o vereador
entende que quanto mais pedidos melhor para o município. Continua em
discussão, não havendo mais discussão, está em votação, aprovado por
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unanimidade de votos. Na tribuna José Mauro, é a favor do requerimento
até porque é de grande importância para o município. José Mauro
comentou que há cinco anos foi votado nessa casa de leis sobre o Plano
de Carreira dos funcionários. Indagou que a licença prêmio conforme
consta na lei está fazendo valer, mas que as letras dos funcionários até o
presente momento não foi dado. José Mauro quer que o atual Prefeito
forme as comissões para estudo do Projeto que até hoje não foi formada
se dentro de 15 dias ele não tomar atitude vou formalizar um
requerimento sobre o Plano de carreira, porque não acho justo um
funcionário trabalhar 35 anos e aposentar na letra A de quando entrou na
prefeitura. José Mauro indagou que o funcionário desanima de trabalhar e
com razão. Na tribuna Pedro Prudente fez jus às palavras do vereador José
Mauro. Pedro agradeceu a atenção dada pelo Prefeito de Tupi Paulista na
verdade uma parceria das prefeituras Tupi Paulista juntamente com Nova
Guataporanga. Tupi Paulista cedeu 02 máquinas e 01 caminhão e Nova
Guataporanga contribuiu com um caminhão para o conserto da estrada
Bairro Grotão o vereador agradeceu porque pertence ao município de
Tupi Paulista e diversas famílias que residem naquele Bairro utilizam a
estrada como acesso para o município de Nova Guataporanga a parceria
contribuiu para o andamento e nos atendeu em tempo record. Pedro
Prudente também citou como exemplo para o nosso município e
parabenizou o Doutor Laércio presidente da câmara de Tupi Paulista por
ter feito a entrega de Título às professoras de Tupi Paulista que estão na
ativa e para as que já estão aposentadas. Pedro achou a ideia muito
interessante. Odair achou interessante dando o maior apoio se quiser a
câmara pode estar analisando o regimento interno e podemos formular
um Projeto de Decreto Legislativo e conceder esse titulo as Professoras do
nosso município. Na tribuna Fábio Bueno ressaltou sobre equipamento de
segurança para os eletricistas do nosso município evitando possíveis
acidentes. Fábio também fez uma reclamação sobre um funcionário
público do nosso município um dos motoristas que dirige a ambulância.
Aconteceu um problema entre o ambulânceiroe um paciente do município
o vereador espera que não aconteça mais. Funcionários tem que se dar o
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respeito para ser respeitado. Na tribuna Manoel parabenizou o Prefeito
Vagner a 1ª Dama e a Assistente Social pelos serviços prestados aos
desabrigados do nosso município devido a forte chuva que ocorreu há dias
atrás em nosso município.Parabenizaram pela doação de colchões
cobertores, pasta de dente, baldes doados pala Defesa Civil de Presidente
Prudente e diversas cestas básicas que foram doadas vindas da cidade de
Bauru. Manoel comentou que foi a primeira vez que vê um Prefeito
ajudando as pessoas a tirar com balde águas de dentro das casas e foi
doado pelo prefeito também dezoito marmitex para os desabrigados. Na
tribuna Odair parabenizou o vereador Manoel e a vereadora Lorraine pela
assistência dada aos desabrigados. Odair parabeniza também o vereador
José Mauro que vem lutando há anos pela conquista do Plano de Carreira
para os funcionários do nosso município juntamente com os vereadores.
Em relação às palavras do vereador Fábio Bueno em relação ao
funcionário. Odair comentou que por ter muita amizade com a família do
paciente no dia seguinte ele já foi informado do acontecido e levou ao
conhecimento do Prefeito. Odair comentou que em relação ao quadro de
funcionários tem alguns funcionários com exceção que deixam a desejar.
Odair é a favor da valorização dos funcionários e sempre comentou ser a
favor dos seus direitos em tribuna, mas torna a dizer que são dois ou três
funcionáriosque estão deixando a desejar. 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.
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