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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/02/2023. 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três 

foi realizada a 1° (primeira) sessão ordinária, sob a presidência do 

Senhor Pedro Prudente de Oliveira, 1° Secretário o vereador 

Marcos Rogério  Jacobs  e 2° secretario vereador Gilmar Wagner 

Bonfim. Constatando a chamada oral dos vereadores registrando 

a presenças dos seguintes:  Leticia  Rosa Augusto, Nilce da Silva 

Costa Vacari, Elen da Silva Oliveria, Gilmar Wagner Bonfim e 

Valdeci Gomes, Marcos Rogério  Jacobs.  Em seguida o Senhor 

Presidente pediu para que todos ficassem de pé para ouvir a 

oração do pai nosso. Em seguida o Senhor Presidente pediu para 

secretária fazer leitura da ata da sessão anterior. Na tribuna a 

vereador José Mauro Lourencetti, fez um requerimento verbal 

solicitando a dispensa da leitura da Ata por ser do conhecimento 

dos senhores vereadores. Dando continuidade está em discussão, 

a ata da sessão anterior, não havendo discussão, está em votação, 

aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade o 

Senhor Presidente pediu para Secretária fazer a leitura das 

matérias no expediente do dia. Moção n2  01/2023, consignando 

um voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Maria 

Aparecida Mello da Silva, ocorrido no dia 01/01/2023. Moção n2  

02/2023, consignando um voto de profundo pesar pelo 

falecimento da Sra. Abelina Maria de Oliveira, ocorrido no dia 

03/01/2023, Moção n° 03/2023, consignando um voto de 

profundo pesar pelo falecimento do Senhor  Marcus Cicero  

Zucarello Baptista, ocorrido no dia 11/01/2023 e  mock  n2  

04/2023, consignando um voto de profundo pesar pelo 

falecimento da Senhora Aparecida Martins  Mimi,  ocorrido 

18/01/2023. Resolução 01/2023, constitui as Comissões 

Permanentes para o ano de 2023 e dá outras providências. Moção 

n2  01/2023. Autoriza o Poder Executivo a repassar verbas, Auxílios 

e contribuições financeiras a Entidades e Consórcios, conforme Lei 

Diretrizes Orgament6rias. Projeto de Lei 02/2023- Autoriza o 

Poder Executivo a proceder no Setor da Contabilidade da 

Prefeitura Municipal, abertura de um Crédito Adicional Especial, 

na importância de R$. 288.780,32 (Duzentos e oitenta e oito mil, 

setecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), destinado a 

contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia, 

para reforma e ampliação do Velório Municipal. Projeto de Lei n2  

03/2023. Autoriza abertura no orçamento vigente de um Crédito 

Adicional Especial e dá outras providências. Projeto de Lei n2 
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04/2023. Autoriza o Poder Executivo a proceder no setor da 

Contabilidade da Prefeitura Municipal, abertura de um Crédito 

Adicional Especial, na importância de R$. 170.000,00 (Cento e 

setenta mil reais), destinado a aquisição de móveis para Creche 

Escola. Dando continuidade a Senhora Presidente colocou a 

Moção de ng 01/2023, em discussão, não havendo discussão, está 

em votação, aprovada por unanimidade de votos. Moção ng 

02/2023. Está em discussão, não havendo discussão está em 

votação, aprovada por unanimidade de votos. Moção ng 03/2023. 

Está em discussão, não havendo discussão, está em votação, 

aprovada por unanimidade de votos. Moção ng 04/2023. Está em 

discussão, não havendo discussão, está em votação, aprovada por 

unanimidade de votos. Dando continuidade e não havendo nada 

mais a tratar no expediente do dia está livre a palavra aos 

senhores vereadores. Na tribuna o vereador José Mauro 

Lourencetti, parabenizou a administração e também parabenizou 

o campeonato Futsal de Férias 2023 de Nova Guataporanga onde 

foi homenageado o jovem  Pablo  Silva-  Biro.  0 vereador 

parabenizou toas as equipes atletas o Sr. Paulo Izidoro e todos os 

servidores e colaboradores que contribuíram para o campeonato 

fosse realizado. Na tribuna o vereador Marcos Rogério  Jacobs,  

parabenizou a mesa de vereadores para o ano de 2023 e 

aproveitou para fazer uma indicação verbal sobre a reabertura do 

Balneário Municipal parabenizou o Senhor Prefeito juntamente 

com os funcionários da Educação juntamente com o trabalho da 

Secretária. Na tribuna o vereador comentou que seria de grande 

importância estar fazendo a moção de congratulações a toda 

equipe que participou do campeonato de futsal. Continua livre a 

palavra no expediente do dia. Não havendo mais ninguém para 

fazer o uso da palavra o Senhor Presidente passou os trabalhos 

para Ordem do dia. Dentro da Ordem do dia, está em discussão a 

Resolução n2  001/2023. Não havendo discussão, está em votação, 

aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei ng 01/2023, 

Na tribuna José Mauro explanou ser a favor do Projeto de Lei. 

Marcos Rogério  Jacobs  também é a favor do Projeto de Lei. Na 

tribuna Gilmar Wagner Bonfim é a favor do Projeto de Lei. Está em 

discussão, não havendo discussão, está em votação, aprovado por 

unanimidade de votos. Projeto de Lei ng 02/2023. Marcos  Jacobs  

é a favor do Projeto de Lei sobre a reforma do Velório Municipal. 

Continua em discussão, não havendo discussão está em votação, 

aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei ng 03/2023. 

Na tribuna Marcos  Jacobs  explanou sobre estar fazendo uma 
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garagem para estar guardando o trator. Continua em discussão, 

não havendo discussão em discussão está em votação, aprovado 

por unanimidade de votos. Projeto de Lei n2  04/2023. Na tribuna 

José Mauro fez uso da palavra o recurso do dinheiro está 

destinado para compra da mobilia da Novas Creche. José Mauro 

parabenizou pelo material que foi entregue pela Secretária e toda 

a equipe da Educação. Marcos  Jacobs,  parabenizou o Sr. Prefeito 

pelas reformas que foram feitas inclusive a reinauguração da 

cozinha piloto. Continua em discussão, não havendo discussão, 

está em votação, aprovado por unanimidade de votos. Continua 

livre a palavra aos Senhores vereadores. Ninguém mais para fazer 

uso da palavra a Senhora Presidente declarou encerrada a 

presente sessão e para constar eu Silvano José da Silva, lavrei a 

presente ata que vai assinada pelo 12  Secretário e 22  secretário no 

carimbo de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 08 de fevereiro de 2023. 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 

Presidente 

MARCOS ROGÉRIO JACOBS 	 GILMAR WAGNER BONFIM 

12  Secretário 	 22  Secretário 


