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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/08/2021. 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte 

e um foi realizada a 14g (décima quarta) sessão ordinária, sob a 

presidência do Senhor José Mauro Lourencetti, 1° Secretário o 

vereador Pedro Prudente de Oliveira e 22  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,  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 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 Silvano 

José da Silva fez um requerimento verbal solicitando a leitura da 

dispensa da ata por ser do conhecimento dos senhores vereadores. 

Dando continuidade o Presidente colocou o requerimento da 

vereadora em discussão, não havendo discussão, está em votação, 

aprovada 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° 09/2021, juntamente com os 

respectivos pareceres. Moção de n° 020/2021, consignando pesar de 

falecimento do Senhor Eugênio da Silva, ocorrido no dia 06/08/2021. 

Dentro do expediente do dia, está em discussão a moção de n2  

20/2021, não havendo discussão está em votação, aprovada por 

unanimidade de votos. Dando continuidade o Senhor Presidente 

deixou livre a palavra aos senhores vereadores, mais matéria a tratar 

o Senhor Presidente deixou livre a palavra aos Senhores Vereadores. 

Na tribuna o vereador Pedro Prudente fez explanações sobre a 

proibição do manuseio da utilização, da queima e da soltura de fogos 

de artificio e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo 

o Município. Pedro explanou ao Presidente da casa e demais 

vereadores que se já existir a Lei em nosso município que seja 

regulamentada. Na tribuna a vereadora Nilce Vacari ia fazer uma 

indicação solicitando que fosse regulamentada a plca de sinalização 

de fronte a Escola E.E.P.G. mas já está sendo providenciada A 
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vereadora também explanou sobre o horário de atendimento da 

médica da Unidade Básica de Saúde que  sera  da 8:30 da manhã para 

que as mães não fiquem tanto tempo no aguardo com as crianças 

pequenas. Na tribuna a vereadora  Leticia  Rosa Augusto explanou 

sobre o ônibus expresso adamantina por qual motivo o ônibus não 

está fazendo a linha passando pelo Municipio de Nova Guataporanga 

a vereadora quer uma resposta para estar passando aos munícipes 

principalmente os que necessitam do ônibus. A vereadora também 

fez uma indicação verbal se há possibilidade de estar contratando 

uma firma terceirizada ou até mesmos os funcionários capacitados 

da prefeitura que fazem os trabalhos de podas nas árvores para estar 

cortando as mesmas que se encontram com porte muito alto 

encostando nos fios. Na tribuna o vereador Gilmar indicou ao 

Prefeito a possibilidade de estar disponibilizando uma ou duas 

carretas caçamba para os munícipes que estão fazendo as limpezas 

nos seus referidos quintos. Na tribuna o vereador Silvano 

parabenizou os vereadores e todos os funcionários dos setores do 

município e também a todos os comerciantes. Dando continuidade 

continua livra a palavra aos Senhores vereadores. Ninguém para fazer 

o uso da palavra o Senhor Presidente passou para Ordem do dia. Na 

ordem doa dia não havendo nada a constar o Senhor Presidente 

comentou que o Projeto de n° 09/2021 está nas comissões para que 

os membros de seus respectivos pareceres. Dando continuidade o 

Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores vereadores. Na 

tribuna o vereador Pedro Prudente comentou sobre o presente que 

nossa região ganhou o pedágio que dá acesso para Panorama isso 

aumentou o número de fluxo de veículos em nosso município isso 

serve de orientação para os ciclistas que trafegam no local muita 

cautela porque a tendência é maior o número de acidentes. Pedro 

também explanou que o motivo do Expresso Adamantina não estar 

passando dentro do nosso Município é porque não compensa não 

tem passageiro suficiente a maioria viajam com veículos próprios ou 

pegam carona. Dando continuidade o vereador José Mauro 

agradeceu a todos pela paz que está em nossa casa de leis e declarou 
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encerrada a presente sessão. 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 1° secretário e 2° secretário no carimbo de 

aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 19 de agosto de 2021.  

JOSE  MAURO  LOU RENCETTI  

Presidente 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 	SILVANO  JOSE  DA SILVA 

12  Secretário 	 2 Secretário 


