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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/08/2022. 

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois foi 

realizada a 12g (décima segunda) sessão ordinária, sob a presidência do 

Senhor Pedro Prudente de Oliveira na ausência da vereadora 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 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 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 Silvano José da 

Silva 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 n2  019/2022, 

consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento do Jovem Célio 

Cassiano Pessoa, ocorrido no dia 14/07/2022. Dentro do expediente do 

dia está em discussão a moção de n2  19/2022. 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 a vereadora  Leticia  fez uso da palavra 

agradecendo a cobertura da Escola Crianças Esperança na qual ela 

reivindicou vai ser muito útil e dará proteção aos alunos principalmente 

em dias de chuvas. Na tribuna Marcos Rogério indicou ao Senhor Prefeito 

há possibilidade de estar comprando um terreno para a construção de 

quarenta casas populares facilitando assim as pessoas que pagam 

alugueis e não pode ter sua casa. Agradeceu também o Deputado Ataide  

Teruel  pela emenda do carro que foi doado para a Ecoden. Na tribuna 

Marcos comentou que não existe oposição e que a câmara de vereadores 

trabalha em prol da população. Marcos também achou muito importante 

a indicação da vereadora  Leticia.  Na tribuna o vereador Gilmar agradeceu 

a recepção do Senhor Prefeito e da vereadora Josiane em seu gabinete 

na qual ela está vendo sobre os animais que estão soltos na rua de nossa 

cidade. Aproveitou o vereador e fez uma indicação solicitando do Sr. 

Prefeito um aparelho para chipagem dos animais e também para o 



Câmara  Municipal de Nova Guataporanga  
Rua Brasil, n9  350 —  Fone:  (18) 3856-1231 — Cep. 17950-000 

Email: secretaria@cmnovaquataporanqa.sp.qov.br  

Site: 	https://cmnovaguataporqnga.sp.gov.br  

controle dos mesmos. Marcos também deixou registrado em ata há 

possibilidade de estar fazendo uma sinalização melhor até o Presidio. Na 

tribuna o vereador José Mauro retifica a indicação que ele fez pedindo 

quebra-molas na Rua São Paulo ele quer que seja invertido e seja feito 

pare. Agradeceu o Deputado  Reynaldo  Auguz que esteve na chácara do 

Valdeci Inácio foi muito bem recepcionado e uma palestra maravilhosa. 

0 vereador Pedro deixou registrado em ata que nos dias 02 e 04 ficará o  

site  fora do ar para fazer revisão. Pedro avisou todos vereadores que o 

Senhor Prefeito está convidando para participar da festa do dia dos pais 

que acontecerá dia 14 de agosto no Centro Comunitário. Dando 

continuidade o Senhor Presidente franqueou a palavra aos senhores 

vereadores não havendo ninguém para fazer o uso da palavra na Ordem 

do dia a Senhora Presidente declarou encerrada a presente sessão e para 

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

assinada pelo 19  Secretário e 22  secretário no carimbo de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 04 de agosto de 2022. 
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