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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/06/2021. 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte 
e um foi realizada a 11ª (décima) sessão ordinária, sob a presidência 
do Senhor José Mauro Lourencetti, 1º Secretário o vereador Pedro 
Prudente de Oliveira e 2º 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, Letícia 
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 fazer a oração do pai nosso. Em seguida o 
Senhor Presidente pediu para secretária fazer leitura da ata da sessão 
anterior. Na tribuna o vereador Valdeci Gomes fez um requerimento 
verbal solicitando a leitura da dispensa da ata por ser do 
conhecimento dos senhores vereadores. Dando sequência o 
Presidente colocou o requerimento do vereador em discussão, não 
havendo discussão, está em votação, aprovada por unanimidade de 
votos. Dando continuidade o Senhor Presidente pediu fez a leitura 
das matérias no expediente do dia. Indicação nº 58/2021, reforma e 
ampliação e revitalização na praça da igreja matriz. Indicação nº 
59/2021, Possibilidade da compra da pá carregadeira. Indicação nº 
60/2021, possibilidade de construção de uma pista de ciclovias. 
Indicação 61/2021, possibilidade de realização ou um projeto de 
estudo para pavimentação, da estrada rural do bairro Paulistinha. 
Indicação 61/2021, possibilidade de realização de um projeto ou 
estudo para pavimentação da estrada rural do bairro paulistinha. 
Indicação nº 62/2021, possibilidade de realização recape urbano em 
diversas ruas da cidade. Moção nº 13/2021, sobre regime próprio de 
previdência do estado. Dentro do expediente do dia, não havendo 
mais matéria a tratar o Senhor Presidente deixou livre a palavra aos 
Senhores Vereadores. Na tribuna o vereador Marcos ressaltou sobre 
as indicações dos senhores vereadores todas muito bem colocadas. 
O vereador também solicitou a possibilidade do Senhor Prefeito fazer 
uma lombada elevada na Rua Brasil de fronte o Conselho Tutelar 
antes do canteiro central e que fosse feito uma faixa elevada para 
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pedestre e cadeirante e que fosse retirado o quebra-molas de fronte 
a Biblioteca Municipal. Na tribuna o vereador Gilmar ressaltou sobre 
as indicações dos vereadores apresentadas na sessão, dizendo ser de 
grande valia, comentou também sobre a reforma da Igreja Matriz e 
agradeceu os empenhos dos Párocos da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida o vereador também ressaltou sobre a construção  das 
ciclovias muito importante essa construção para os ciclistas 
comentou também sobre a compra de uma pá carregadeira, 
comentou sobre a pavimentação do Bairro Paulistinha, interessante 
o recape no Bairro. O vereador também fez uma indicação verbal 
indicando um quebra-molas no Bairro Vista Alegre altura do 
estabelecimento do Senhor Valdeci Nascimento, devido os 
moradores estarem reclamando do risco da periculosidade naquele 
local. O vereador também agradeceu sobre a emenda da 
pavimentação do Assessor do Deputado Mauro Bragatto sobre a 
Vicinal que liga Tupi Paulista a São João do Pau Dalho. Agradeceu 
também o Deputado Mauro Bragatto sobre a recuperação da Vicinal 
que liga Nova Guataporanga até o Presídio. Na tribuna a vereadora 
Nilce ressaltou sobre as indicações todas bem colocadas e agradeceu 
também o Deputado Marco Bertololi a vereadora recebeu um email  
nos agraciando no valor de 100 mil reais de custeio para medicação, 
agradeceu a irmã Neide que não mediu esforços para encaminhar o 
Ofício para o Deputado, a vereadora comentou que a Câmara esta 
trabalhando com certeza em prol da população e principalmente em 
prol da saúde, agradeceu também o atendimento da Placa de Acesso 
que foi colocada na entrada da Unidade dando acesso ao COVID. Na 
tribuna Pedro Prudente ressaltou sobre as reformas inclusive da 
Praça da Igreja Matriz, sobre a liberação do dinheiro da caixa 
econômica federal para a compra da Pá Carregadeira. Fez 
explanações sobre os recapeamentos e sobre o Bairro Paulistinha. Na 
tribuna a vereadora Letícia parabenizou as indicações  dos 
vereadores todas bem colocadas e em prol do município, que vem 
trabalhando com um só objetivo para o bem da nossa cidade. A 
respeito da vicinal que liga Nova Guataporanha até a SP- 294 Rodovia 
Comandante Ribeiro de Barros, sentido Presídio Vicinal com o 
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Convênio já assinado pelo Prefeito Municipal, acompanhado pelo 
Presidente da Câmara o vereador José Mauro Lourencetti e Pedro 
Prudente de Oliveira, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, 
representando os demais vereadores dessa Augusta Casa de Leis, 
acredito que era mais desejo dos vereadores de estar participando 
do evento tão importante que foi a assinatura do Convênio da 
referida Vicinal, mas foi uma conquista do trabalho do Prefeito 
Municipal  e seu Deputado Estadual Reinaldo Alguz e também do 
Deputado Mauro Bragatto, em uma audiência que estávamos os três 
vereadores do PSDB, na cidade de Presidente Prudente-SP, dando 
seguimento aos pedidos antigos pelos Prefeitos que aqui passaram e 
demais ex- vereadores, prometeu o Deputado que essa luta não 
podia parar levando esses pedidos ao Governador do Estado de São 
Paulo Sr. João Doria. Devido a vicinal que se encontra em vários anos 
em péssimas condições, causando problemas a população de Nova 
Guataporanga e demais pessoas que utilizam a referida vicinal, como 
também teve reivindicações de outros vereadores desta Casa de Leis, 
e a vereadora fez o papel de atender o pedido da população de Nova 
Guataporanga e região, no qual foi eleita para trabalhar como todos 
dessa Casa de Leis e quem ganha com isso é a população acredita a 
vereadora que todo esse trabalho foi aprovado pela população e só 
temos a agradecer a Deus e as autoridades competentes, o 
Governador o Sr. João Doaria, do partido do PSDB, Deputado 
Estadual Mauro Bragatto e o Deputado Estadual Reinaldo  Alguz 
e também o Deputado Márcio da Farmácia, atendendo a pedidos de 
todos vereadores Valdeci Gomes e Silvano, em vista aqui em nosso 
Município. Entendemos que essa luta foi de muitos anos, quero 
parabenizar o trabalho do Prefeito dando continuidade a todas as 
reivindicações para que esse problema fosse sanado da época que o 
Prefeito exerceu o cargo de vereador. A vereadora conclui que a 
população pode confiar no trabalho dela e demais colegas dessa Casa 
de Leis vamos procurar trabalhar sempre em prol da nossa 
população, fiscalizando buscar recursos através de Emendas 
parlamentares juntos com as autoridades competentes. Lembrando 
ainda que o Convênio foi um dos maiores valores assinado pelo 
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Governador João Doria do PSDB do Estado, são mais de três milhões 
de reais para o município. José Mauro Agradeceu todos vereadores 
agradeceu o Prefeito Vagner Alves de Lima. Agradeceu o Deputado 
João Dória agradeceu por todas as verbas e também comentou sobre 
as verbas que foi prometida das estradas rurais. Dentro do 
expediente do dia, está em discussão a moção de nº 013/2021. Na 
tribuna o vereador Pedro Prudente fez diversas explanações sobre a 
moção, na qual foi aprovada por unanimidade de votos. Continua 
livre a palavra no expediente do dia. Não ninguém mais para fazer o 
uso da palavra passamos os trabalhos para Ordem do dia, não 
havendo matéria na Ordem do dia o Senhor Presidente franqueou a 
palavra aos Senhores vereadores. Marcos parabenizou o governador 
os Deputados independente de sigla partidária vamos trabalhar em 
prol do município. Na tribuna a vereadora Nilce parabenizou todos os 
deputados envolvidos e todos os vereadores, a vereadora também 
agradeceu a Elektro pelas 550 lâmpadas que foram trocadas e 
beneficiou mais de 110 famílias. Ninguém mais para fazer o uso da 
palavra o Senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão. E 
para constar eu José Mauro Lourencetti, lavrou a presente ata que 
vai assinada pelo 1º secretário e 2º secretário no carimbo de 
aprovação.    

Sala das sessões “Vereador José Prudente de Oliveira”. 

Nova Guataporanga, 24 de junho de 2021. 

 

JOSÉ MAURO LOURENCETTI 

Presidente 

 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA             SILVANO JOSÉ DA SILVA 

1º Secretário                                               2º Secretário 
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