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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 /02/2021. 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

vinte e um foi realizada a 2g (segunda) sessão ordinária, sob a 

presidência do Senhor José Mauro Lourencetti, 12  Secretário o 

vereador Pedro Prudente de Oliveira e 2° 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. Em seguida o Senhor 

Presidente pediu para secretária fazer leitura da ata da sessão 

anterior. N tribuna o vereador Pedro Prudente fez um oficio 

verbalmente solicitando a dispensa da leitura da Ata. 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. 

Requerimento n2  01/2021, autoria do vereador Gilmar Wagner 

Bonfim, Indicações Os 011/2021, autoria do vereador Gilmar 

Wagner Bonfim, Indicação n2  012/2021, autoria da vereadora  Leticia  

Rosa Augusto, Indicação n2  013, 014, 015 e 016/2021,autoria da 

vereadora Elen Silva de Oliveira, Moção n9  01/2021, pesar de 

falecimento do Senhor Vanilton Neves Bonfim ocorrido no dia 

08/02/2021 e Moção n9  02/2021, pesar de falecimento do Senhor 

Manoel Teodoro Pernas, ocorrido no dia 12/02/2021.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 Gilmar Wagner Bonfim 

explanou sobre sua indicação feita na sessão anterior explanando 

sobre colocar ar condicionado e colchões no pátio da Prefeitura local 

onde os ambulânceiros passam o período noturno levando paciente 

é de muita importância até porque serve de melhorias e aconchego 

para esses ambulânceiros. 0 vereador também indicou verbalmente 



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

Email: secretariaPcmnovaquataporanqa.sp.qov.br  

Site: 	https://cmnovaguatoporango.sp.gov.br  

reparos nas lâmpadas localizadas na lateral do banheiro na praça da 

Igreja Matriz, as mesmas encontram-se apagadas precisando de 

reparos. 0 vereador também indicou reparos na estrada municipal 

que liga o Bairro Dourama sentido Terra Nova do Oeste em diversos 

pontos da estrada acumula água formando buracos tornando difícil o 

acesso aos usuários que por ali trafegam seria importante o setor 

competente estar indo até o local com a retroescavadeira e sanando 

o problema. 0 vereador também comentou sobre quais critérios que 

são adotados para avaliação dos funcionários em geral da Prefeitura 

Municipal em relação ao Plano de Carreira. 0 vereador justifica pelo 

fato de que esses critérios sejam iguais para todos sem distinção e 

por merecimento conforme consta na Lei porque o mesmo tem 

conhecimento que tem muitos funcionários que já tem o seu tempo 

de serviço, mas ainda não esta na letra correta como deveria. Gilmar 

também indicou verbalmente a possibilidade de estar viabilizando 

um estudo de acrescenta no orçamento do município uma verba para 

estar investindo nos jovens aprendiz do nosso município. Até porque 

esses jovens estudantes tenham oportunidades de inclusão social 

com o primeiro emprego e a chance de desenvolverem habilidades 

para entrarem no mundo corporativo. Dando continuidade o 

vereador José Mauro comentou que as indicações do vereador muito 

bem colocadas deixaram claro que em relação as luzes na Praga da 

Igreja deve ser o relê porque são trocadas direto e sempre apagam. 

Dando continuidade a indicação de n° 12/2021, da vereadora  Leticia  

ela solicita do Senhor Prefeito quem são os membros e Presidente da 

Associação da Casa da Agricultura. A vereador também solicita do 

Senhor Presidente que oficie ao Prefeito se ha possibilidade de estar 

fazendo uma reunião com o senhor Prefeito para ficarmos a par da 

administração em tudo o que está acontecendo em nosso município 

é de grande importância para os vereadores. Dando continuidade 

temos a indicações da vereadora Elen. Na tribuna a vereadora indica 

sobre postes altos que estão colocados na praça localizada de fronte 

o Ginásio de Esportes e as árvores que lá se encontram foram 

podadas e estão baixar e com a iluminação acaba não clareando de 
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forma correta o ideal seria colocar globos igual estão instalados na 

Praça da Igreja Matriz. A vereadora também indicou a possibilidade 

do Senhor Prefeito estar oficializando a vivo para estar retirando um 

alambrado que encontra-se instalado no Prédio aonde está 

localizado a vivo porque encontra-se todo danificado e esburado e 

inclusive em períodos noturnos diversas pessoas adentram no local. 

A vereadora comentou sobre vendedores ambulantes na praça da 

Rodoviária a vereadora quer esclarecimentos se estão sendo 

recolhidas as devidas taxas de contribuição, a vereador comentou 

que foi procurada por diversos produtores reclamando que esses 

ambulantes vendem os produtos durante a semana e quando chega 

finais de semana torna difícil para eles venderem seus produtos. 

Dando continuidade o Senhor Presidente comentou que as 

indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito para as devidas 

providências. Dando continuidade e ninguém mais para fazer o uso 

da palavra o Senhor Presidente colocou em discussão a moção de n2  

01/2021, não havendo discussão, está em votação, aprovada por 

unanimidade de votos. Está em discussão a moção de n2  02/2021, 

não havendo discussão, está em votação, aprovada por unanimidade 

de votos. Está em discussão o Requerimento do nobre vereador 

Gilmar Vagner. 0 vereador quer ter esclarecimentos em relação ao 

andamento dos pedidos que já foram feitos em relação a vicinal que 

liga a SP 294 até a penitenciária a vicinal está em estado critico 

necessitando de recapeamento. Inclusive o vereador Gilmar 

comentou que participou de uma reunião com o Deputado Márcio da 

farmácia e vamos torcer para que essa conquista torne realidade. Na 

tribuna o vereador Marcos acredita que esse pedido se torne 

realidade e nada mais justo o vereador requerer afinal já houve 

tantas indicações de vereadores em outros mandatos Oficio 

protocolados ao Deputado e até o presente momento a estrada 

continua sem respaldo. Na tribuna o vereador Pedro Prudente é a 

favor e ele está curioso também em saber como está esse andamento 

o vereador fica na esperança de que o Márcio da farmácia consiga 

juntamente com o Senhor Prefeito e que responda juntamente com 
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os pedidos que foram feitos nos últimos tempos o vereador indagou que 

houve um trabalho gigantesco por parte da câmara. Na tribuna o vereador 

Valdeci indicou a possibilidade de duas máquinas para estar soprando as 

folhas das calçadas e ruas de nossa cidade tornando mais acessível para os 

servidores que trabalha nas ruas. 0 vereador também indicou a 

possiblidade de estar fazendo a referida limpeza nos bueiros de nossa 

cidade. Dando continuidade José Mauro é a favor das indicações inclusive 

a da vicinal muito bem colocada por sinal o vereador espera que saia esse 

recapeamento da vicinal. Na tribuna a vereadora Nilce agradeceu o Senhor 

Prefeito e a Secretária da Saúde por ter atendido a indicação das 

companhias no centro de Saúde. A vereadora fez uma indicação verbal se 

há possibilidade de quando houver viagens de longa distância como por 

exemplo até a capital estar mandando dois ambulânceiros para estar 

fazendo o revezamento para não ficar cansativo nem para o ambulânceiro 

e nem para os pacientes ou estar saindo um dia antes para que levante 

descansado no dia seguinte. Na tribuna o vereador Marcos indicou a 

possibilidade do Senhor Prefeito estar fazendo diversas adequações no 

velório municipal inclusive estar colocando dois ares condicionado nas 

salas. Marcos agradeceu o Senhor Prefeito por ter repensado e ter chamado 

de volta no cargo o Juninho veterinário do nosso município. Na tribuna o 

vereador José Mauro indagou sobre diversos assuntos do município 

ressaltou sobre o retorno das obras da creche inclusive está faltando 

material, agradeceu também o Deputado  Reynaldo  Auguz e do Enrico pela 

verba de R250.000,00 do Portal na entrada da cidade. Em questão da 

quadra é uma obra complicada mas que com o tempo tudo será resolvido. 

A respeito da indicação da vereadora  Leticia  bem colocada inclusive vou 

conversar com c Senhor Prefeito para que ele possa estar marcando a 

reunião com os nobres vereadores. José Mauro explanou que a câmara está 

para somar e agregar e vamos todos trabalhar unidos em prol da população. 

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. Não havendo nenhuma matéria 

a tratar na Ordem do dia o Senhor Presidente declarou encerrada a 

presente sessão e para constar eu José Mauro Lourencetti, lavrei a presente 
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ata que vai assinada pelo 1° Secretário e 2° secretário no carimbo de 

aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 19 de fevereiro de 2021. 

JOSÉ MAURO LOU RENCETTI 

Presidente 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 	SILVAN°  JOSÉ DA SILVA 

1° Secretário 	 2° Secretário 
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