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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 /02/2021. 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 

e um foi realizada a 1g (primeira) sessão ordinária, sob a presidência 

do Senhor José Mauro Lourencetti, 12  Secretário o vereador Pedro 

Prudente de Oliveira e 22  Secretário o vereador Silvano José da Silva. 

Constatando a chamada oral dos vereadores registrando a presenças 

dos seguintes: Elen Silva de Oliveira, Gilmar Wagner Bonfim José 

Mauro Lourencetti,  Leticia  Rosa Augusto, Marcos Rogério  Jacobs,  

Nilce da Silva Costa Vacari e Valdeci Gomes. Em seguida o Senhor 

Presidente pediu para que todos ficassem de pé para ouvir um trecho 

da Bíblia Sagrada. Dando continuidade o Senhor Presidente pediu 

para Secretária fazer a leitura das matérias no expediente do dia. 

Indicações n2s 01, 02, 03/2021, de autoria do vereador Marcos 

Rogério  Jacobs,  Indicação n2  04, 05, 06 e 07/2021, de autoria do 

vereadora Nilce da Silva Costa Vacari e Indicação n2  08/2021, de 

autoria da vereadora  Leticia  Rosa Augusto.Mensagem n2  01/2021, 

encaminha Projeto de Lei n2  01/2021, repasse de auxilio para as 

entidades de consórcios. Projeto de Resolução n2  01/2021 de 

04/01/2021. Constitui as Comissões Permanentes para o ano de 2021 

e dá outras providências. Dando continuidade dentro do expediente 

do dia o Senhor Presidente deixa livre a palavra e as indicações para 

quem dos senhores vereadores desejar fazer o uso. Na tribuna o 

vereador Marcos Rogério  Jacobs,  fez explanação sobre a indicação de 

n 2  01/2021, o vereador indicou ao Prefeito juntamente com o setor 

competente a viabilidade no instituto de previdência Iprenog se 

possível transferir os funcionários ativos para o INSS. 0 vereador 

comentou que observando os balancetes nota-se situação critica em 

relação ao recolhimento da aliquota de contribuição da parte 

patronal do poder executivo para o instituto de Previdência 

Municipal. 0 vereador deixou claro a importância de o Senhor 

Prefeito contratar uma firma para estar analisando essa mudança. A 

segunda indicação do vereador sobre o Plano de Carreira do 

funcionalismo Público Municipal que já vem a anos sem as devidas 

providências o vereador explanou a possibilidade da promoção 



Câmara Municipal de Nova Guataporanga  
Rua Brasil, n2  350 —  Fone:  (18) 3856-1231— Cep. 17950-000 

Email: secretariaPcmnovaquataporanqa.sp.qov.br  

Site: 	haps://cmnovaguataporanga.sp.gov.br  

horizontal que seja por merecimento com mudança de letra, 

incorporação de gratificação hora extra e importante que seja 

avaliada por uma empresa qualificada. Marcos também comentou a 

respeito do viveiro municipal, dizendo estar em uma situação 

precária necessitando de uma reforma para que possamos reativar 

as atividades de produção de mudas conforme demanda de 

produtores, inclusive que seja colocado um alambrado e que tenha 

diversificações de mudas o vereador também indicou a necessidade 

de um funcionário capacitado para desenvolver as atividades 

relacionadas ao viveiro de mudas e hortaliças, e ativar a União Rural 

porque está estacionada precisando de uma nova diretoria. Na 

tribuna o vereador José Mauro fez explanações em relação as 

indicações do vereador Marcos muito bem colocada inclusive o 

Iprenog a necessidade é grande de estar fazendo uma avaliação até 

porque o recolhimento é altíssimo chegando a 25% sobre a 

reestruturação de carreira é de grande importância rever essa 

situação da mudança de letra incorporação, gratificação e avaliação 

por merecimento. Em relação ao viveiro de muda realmente está a 

desejar inclusive já ouve diversas indicações feitas nessa casa de leis 

em gestões anteriores o  ex-vereador Odair foi um que sempre lutou 

pela agricultura vamos aguardar o Senhor Prefeito Municipal e 

esperar que haja mudança nesse sentido. Continuando em discussão 

temos indicações de n2s 04, 05, 06 e 07/2021. Na tribuna a vereadora 

Nilce explanou a possibilidade de bebedouro para Unidade Básica de 

Saúde se possível colocar igual os que estão instalados na praga da 

Igreja Matriz e Praga da Rodoviária e que tenha porta copos e suporte 

para descarte de copos usados A vereadora ressaltou a import5ncia 

dos copos descartáveis ficarem  al  alcance dos usuários pois muitos 

sentem-se inibidos ao terem que ir até a recepção para fazer 

solicitação de copos muitas vezes deixando de beber água. A respeito 

da iluminação pública na Avenida Central a avenida est66 faltando 

iluminação ficando as escura onde gera um desconforto e 

insegurança para os moradores e cidadãos que trafegam pelo local 

durante a noite, A vereadora explanou que é um descago até porque 
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até na rua Campos Sales tem iluminação os moradores ficam 

constrangidos e chateados por situações constrangedoras que eles 

presenciam no local. A vereadora fez uma filmagem na referida 

avenida e na mesma encontra-se um veiculo abandonado de marca  

del  rey onde no veiculo tem um criame de abelhas se possível o 

Senhor Prefeito encaminhar um Oficio direcionado ao corpo de 

bombeiros para que eles possam estar indo até o local e matar as 

abelhas. Em relação a Unidade de Saúde estar criando um controle 

de senhas para os pacientes e companhia como para a coleta de 

sangue havendo esse controle evita aglomerações nos corredores e 

até mesmo pequenas discussões entre pacientes afinal paciente que 

estão esperando a mais tempo podendo gerar pequenas discórdias. 

Em relação aos alarmes que estão  la  nenhum funciona o certo é 

instalar companhias. A vereadora comentou também sobra a 

possibilidade de uma ambulância no período da tarde para 

Presidente Prudente a vereadora acredita que uma ambulância 

saindo após as dez horas ajudaria muito principalmente para os 

pacientes que são obrigados a irem com a viagem da parte da manhã 

as cinco e vinte ficando prejudicados as vezes por não terem dinheiro 

para alimentação e outrora não podendo ficar aguardando o 

atendimento por muitas vezes esse tempo de espera transforma em 

longas e penalizantes horas. Dando continuidade a indicação de n2  

08/2021 da vereadora  Leticia.  Na tribuna a vereadora comentou ser 

de grande importância a contratação de um funcionário para dar 

aulas de hidroginástica caso tenha esse profissional na  area  que seja 

aproveitado. Sendo do conhecimento da vereadora que tem em 

nosso município duas piscinas em boas condigOes de uso, e por esse 

motivo é que solicito ao Senhor Prefeito providências nesse sentido. 

Na tribuna a vereadora Elen indicou verbalmente ao Senhor Prefeito 

fez que oficialize a Usina lpê a respeito da Estrada do Bairro Calazans, 

pois no trecho que foi feito o melhor caminho encontra-se com valas 

e buracos antes da ponte, pois os moradores daquele bairro têm 

relatado que a usina destruiu todos o melhor caminho. Sem deixar 

mínimas condições para o trajeto, dificultando o serviço de limpeza 
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da estrada que é realizado pela prefeitura isso vem facilitando a 

abertura de valas do lado direito da estrada em dias de chuva, espero 

que a usina corrija o que foi destruido sem investimento do dinheiro 

Público. A vereadora indicou verbalmente também ao Senhor 

Prefeito juntamente com o setor competente há possibilidade dos 

colaboradores que ajudam no setor de reciclagem estar recebendo o 

vale alimentação no valor de 250,00 e que os secretários possam 

receber o vale alimentação no valor de R$250,00 e que os secretários 

possam receber 139  salário férias, temos alguns exemplo como a 

secretária da educação setor social sabendo a vereadora que os 

médicos da Unidade Básica da Saúde e outros cargos que trabalham 

um ou dois dias semanais recebem vale- alimentação 139  e férias. Na 

tribuna o vereador Gilmar Wagner Bonfim explanou há possibilidade 

de estar formulando um requerimento verbal requerendo do Senhor 

Prefeito como esta o andamento da vicinal que liga Nova 

Guataporanga S.P 294, sentido presidio de Tupi Paulista devido 

reclamações vários munícipes que frequentam a vicinal o vereador 

explanou que todas as indicações que foram colocadas nessa sessão 

muito bem elaboradas. Na tribuna o vereador José Mauro fez 

explanações sobre o assunto em pauta na sessão deixando claro ao 

vereador Gilmar a questão do requerimento bem elaborado sobre a 

vicinal que da acesso ao Presidio foi protocolado um Oficio em mãos 

ao Governador Mauro Bragatto em 18/03/2018, onde foi unanime a 

questão da estrada, inclusive na campanha política foi temas de 

inúmeros candidatos a questão da vicinal sabendo que é uma obra 

cara e polêmica. Na tribuna Pedro Prudente ressaltou sobre diversos 

assuntos pautado na sessão sobre a Unidade Basica de Saúde a casa 

da agricultura sobre o problema da iluminação nas ruas o corte de 

arvores transportes todos esses temas que foram abordados nós já 

estamos lutando a anos inclusive teve candidatos que usou em 

campanha que Nova Guataporanga estava esquecida e o problema 

não é tão fácil quanto eles imaginam só estando aqui dentro para ver 

como é difícil todos fazem indicações questiona cobra o vereador 

tem conhecimento que a Cati já não vai mais existir a Codasp não 
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existe mais casas populares foi promessa de diversos  politicos  

durante a campanha e não é bem por aí, não adianta prometer se 

não estiver o terreno todos sabem que o momento é difícil. Pedro 

também fez um pedido formal solicitando há possibilidade de mais 

divulgação através de redes sociais quantas doses de vacina o 

município recebeu quem foram os primeiros a se vacinar como está 

o andamento de casos de covis em nosso município só para 

população estar mais atento. 0 vereador explanou que o momento é 

de respeitar principalmente quem está na linha de frente que são 

pessoas da  Area  da saúde. Na tribuna o vereador Silvano fez algumas 

explanações dizendo que estamos para somar corrigir erros falhas 

vamos nos unir e todos unidos trabalhar em prol da população e por 

uma Nova Guataporanga melhor. Dentro do expediente do dia, 

continua livre a palavra aos senhores vereadores. Não havendo mais 

ninguém para fazer o uso da palavra passamos os trabalhos para 

Ordem do dia. Dentro da Ordem do dia, está em discussão o Projeto 

de Resolução de n2  01/2021. Aprovado por unanimidade de votos. 

Está em discussão o Projeto de Lei n° 01/2021. Na tribuna Marcos 

Rogério  Jacobs  é a favor do Projeto de Lei dizendo ser um projeto 

onde o município repassa o dinheiro Casa de repouso Asilo Escola 

enfim é obrigação dos vereadores fiscalizar se os recursos estão 

sendo bem empregados. Na tribuna Gilmar diz ser favorável ao 

Projeto de Lei. José Mauro explanou que o Projeto é um Projeto que 

todo inicio de ano vem para essa casa de leis é um Projeto que 

abrange todo o município. Na tribuna o vereador Marcos Rogério 

parabenizou todos os nobres edis pela harmonia dizendo cada vez 

mais nos unir e trabalhar em prol da populagAo comentou que j6 foi 

oposição e que hoje é situação estamos para discutir e lutar até 

conseguir chegar num bom senso. Na tribuna o vereador Pedro 

Prudente comentou sobre o quesito Iprenog um assunto polêmico e 

delicado que na verdade participei das reuniões que foram realizadas 

no final do ano na verdade não é o Iprenog e sim a vida do Iprenog 

temos um fundo temos arrecadação, mas daqui uns dez anos a 

situação do Iprenog é critica e isso é preocupa nte a casa de leis vai 
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ter que trabalhar nesse assunto. Em relação a frota de veículos da 

Unidade Básica é sim de grande importância a questão dos horários 

da ambulância, mas em vista de antigamente hoje o conforto é bem 

maior as ambulâncias com espaço maior ar condicionado que é muito 

importante antigamente o único carro que tinha ar condicionado era 

o carro do gabinete os demais não tinha então devagar vamos chegar 

lá muitas coisas mudaram de lá para cá temos que ver que hoje a 

situação encontra-se difícil. Dando continuidade continua em 

discussão o Projeto de Lei n° 01/2021, não havendo discussão, está 

em votação aprovado por unanimidade de votos. José Mauro 

agradeceu a presença e harmonia de todos os vereadores agradeceu 

a sua família es especial a população guataporanguense agradecer 

ao meu  ex-  partido e ao partido cidadania do vereador Marcos que 

na verdade cidadania é apenas uma sigla, explanou sobre a pauta da 

sessão todas as indicações bem colocadas mas a que mais preocupa 

o vereador é o lprenog mas o Senhor Prefeito prometeu que esse 

caso será resolvido desejou boa sorte a todos e um boa noite e até o 

dia 17/02/2021 quando acontecerá a próxima sessão declarando 

encerrada a presente sessão. E para constar José Mauro Lourenzetti 

, lavrou a presente Ata que vai assinada pelo 1° Secretário e 22 

secretário no carimbo de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 08 de fevereiro de 2021. 

JOSÉ MAURO LOU RENCETTI 

Presidente 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 	SILVAN° JOSE  DA SILVA 

1° Secretário 	 22 Secretário 
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