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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/07/2022. 

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois foi 

realizada a 11g (décima primeira) sessão ordinária, sob a presidência da 

Senhora Elen Silva de Oliveira, 1g Secretária a vereadora Nilce da Sila 

Custa e 2g secretaria vereadora  Leticia  Rosa Augusto. Constatando a 

chamada oral dos vereadores registrando a presenças dos seguintes: Elen 

Silva de Oliveira, Gilmar Wagner Bonfim,  Leticia  Rosa Augusto, Marcos 

Rogério  Jacobs,  Nilce da Silva Costa Vacari Valdeci Gomes ausente o 

vereador Silvano José da Silva. 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 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 maioria absoluta de votos. 

Dando continuidade o Senhor Presidente pediu para Secretária fazer a 

leitura das matérias no expediente do dia. Moção ng 018/2022, 

consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Jose 

Aparecido Novais Barros. Não havendo nenhuma matéria no expediente 

do dia, está livre a palavra aos senhores vereadores. Dentro do 

expediente do dia está em discussão a moção de ng 18/2022. Não 

havendo discussão está em votação, aprovado por maioria absoluta de 

votos. Não havendo mais matéria a tratar no expediente do dia, está livre 

a palavra aos senhores vereadores. Na tribuna Marcos Rogério  Jacobs  fez 

uma indicação verbal indicando ao Senhor Prefeito há possibilidade da 

compra de um terreno para mais casas populares sabendo o vereador 

que será muito importante a construção de mais casas para a população 

que necessita. Na tribuna o vereador José Mauro fez uma indicação 

verbal se há possibilidade de construir na Avenida São Paulo um quebra-

molas próximo a residência do Senhor Fernando Veronezi a rua é 

bastante movimentada necessitando de um quebra-molas. Na tribuna 

Gilmar Vagner Bonfim reivindica ao Prefeito I-1A possibilidade de estar 

fazendo a distribuição dos funcionários que estão na frente de trabalho 

na parte que se refere na limpeza das ruas da cidade devido diversas ruas 

que estão sem ter varredores. Jose Mauro parabenizou o Senhor Prefeito 

pela festa junina no dia 28 de junho que aconteceu em nosso município 

e parabenizou também os funcionários que contribuíram para que essa 
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Não havendo mais ninguém para fazer o uso da palavra na Ordem do dia 

a Senhora Presidente declarou encerrada a presente sessão e para 

constar eu Elen da Silva Oliveira, lavrei 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, 15 de julho de 2022.  

[LEN  SILVA DE OLIVEIRA 

Presidente 
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