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

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

que foi no 1° turno, foi realizada a 182  (décima oitava) sessão 

ordinária, sob a presidência da Senhora Elen da Silva Oliveira, 12 

Secretário o vereador Silvano José da Silva 	e 22 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 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 o vereador Marcos Rogério  Jacobs,  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 n° 010/2022, juntamente com o Parecer do Jurídico 

e da comissão de finanças e orçamento. Projeto de Lei n° 

011/2022, dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2022 

2025 Projeto 012/2022. Dispõe sobre as Diretrizes orçamentárias 

para elaboração da Lei orçamentária do ano 2023 e Projeto de Lei 

n° 013/2022- Estima a receita e fixa despesa do Município para o 

exercício 2023. Moção n° 28/2022. 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 que diretamente ou indiretamente votou 

no Deputado Fernando Marangoni. Marcos também parabenizou 

o Sr. Prefeito pelo evento realizado com os idosos. Parabenizou 

também todos os funcionários que colaboraram com esse evento. 

Na Tribuna Pedro Prudente fez explanações sobre o dia 12 de 

outubro onde se comemora o dia da criança e o dia de Nossa 

Senhora Aparecida. Parabenizou o Sr. Prefeito pelo evento que 

ocorrerá na Praga da Igreja Matriz com as crianças de nossa 

cidade. Pedro também parabenizou os Deputados que ajudaram 
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Continua livre a palavra na Ordem do dia. 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 1° Secretário e 2° secretário no carimbo de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador Jose Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 13 de outubro de 2022.  
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