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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/10/2022. 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

vinte e dois foi realizada a 192  (décima nona) sessão ordinária, sob 

a presidência da Senhora Elen da Silva Oliveira, 1° Secretário o 

vereador Silvano José da Silva e 2° secretaria vereadora  Leticia  

Rosa Augusto. Constatando a chamada oral dos vereadores 

registrando a presenças dos seguintes: Elen da Silva Oliveira, 

Gilmar Wagner Bonfim,  Leticia  Rosa Augusto, Marcos Rogério  

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

Senhor Presidecte 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 o 

vereador José•Mauro Lourencetti, fez um requerimento verbal 

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. Projeto de Lei n2  

014/2022, juntamente com o Parecer do Jurídico e da comissão 

de finanças e orçamento. Projeto de Lei n2  014/2022, dispõe sobre 

autorização ao Poder Executivo para abertura de Crédito Adicional 

Especial no orçamento vigente". Não havendo mais matéria a 

tratar no expediente do dia, .está livre a palavra aos senhores 

vereadores. Na tribuna o vereador Marcos Rogério  Jacobs,  

agradeceu a população e todos os funcionários que colaboraram 

para os 63 anos de emancipação política. Na tribuna Pedro 

Prudente de Oliveira, comentou sobre o mês festivo dos 63 anos 

que o nosso município está comemorando, inclusive a feira da 

saúde foi um sucesso a festa do dia 12 de outubro dia da criança 

foi uma maravilha e o passeio ciclistico o cantor Lourenço e 

Lourival e a Banda Dona Benta a missa também que aconteceu na 

igreja Católica no dia 20 de Outubro e sábado o encontro  Gospel.  

E para finalizar terá a quermesse e o desfile das Bandas. Na tribuna 

José Mauro parabenizou icsfuncionários e agradeceu a população 

que não houve nenhum incidente. Motta. Continua livre a palavra 
i• 

no expediente do dia. Não haven'do mais ninguém para fazer o uso 

da palavra no expediente do dia passamos os trabalhos para 
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Ordem do dia. Dentro da Ordem do dia o Projeto de Lei n° 

014/2022, juntamente com o Parecer da Comissão e o Parecer do 

Jurídico. Está em discussão. Na tribuna o vereador José Mauro é a 

favor do Projeto de Lei dizendo que é a favor por estar agregando 

bastante a Escola Municipal, não havendo discussão, está em 

votação, aprovado por unanimidade de votos. Em relação ao 

Oficio do vereador Pedro Prudente enviado para a Promotoria de 

Tupi Paulista sobre a movimentação em relação o 22 turno das 

eleições em nosso município a resposta é que não haverá 

mudança em 2° turno. Na tribuna Marcos  Jacobs  bem colocado 

quanto mais investimento e melhoria para o nosso município 

melhor principalmente essa verba que será de grande valia para a 

Escola Municipal. Não havendo mais nenhuma matéria a tratar na 

Ordem do dia o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

Senhores vereadores, Ninguém para fazer uso da palavra a 

Senhora Presidente declarou encerrada a presente sessão e para 

constar eu Pedro Prudente de Oliveira, lavrei a presente ata que 

vai assinada pelo 12  Secretário e 2° secretário no carimbo de 

aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 26 de outubro de 2022. 
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