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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/06/2022. 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois foi 

realizada a 102  (décima) sessão ordinária, sob a presidência da Senhora 

Elen Silva de 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 Silva de 

Oliveira, Gilmar Wagner Bonfim,  Leticia  Rosa Augusto, Marcos Rogério  

Jacobs,  Nilce da Silva Costa Vacari ausente os vereadores José Prudente 

de Oliveira 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 maioria absoluta de votos. 

Dando continuidade o Senhor Presidente pediu para Secretária fazer a 

leitura das matérias no expediente do dia. Projeto de Lei n2  08/2022, 

Abertura de crédito adicional especial no valor de R$. 143.298,67. Moção 

n2  016/2022, pesar de falecimento da Sra. Josefina Logarezi  Prates,  

ocorrido no dia 17/06/2022 e Moção n2  017/2022, pesar pelo 

falecimento da Sra. Maria de  Lourdes  Teixeira, ocorrido no dia 

16/06/2022. 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 n2  16 e 17/2022. 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. Não havendo ninguém para fazer o uso da palavra passamos 

os trabalhos para Ordem do dia. Dentro da Ordem do dia está em 

discussão o Projeto de Lei n2  08/2022 juntamente com os pareceres da 

comissão de finanças e orçamento e o parecer da Advogada do 

Legislativo. Na tribuna Pedro Prudente é a favor do Projeto de Lei muito 

gratificante. Continua em discuss5o, no havendo discuss5o, está em 

votação, aprovado por maioria absoluta de votos. Na tribuna Marcos 

Rogério  Jacobs  também é a favor do Projeto de Lei, e agradeceu pelo 

nosso município ter sido contemplado com o recapeamento asfáltico do 

CDHU. 0 vereador também agradeceu o Deputado Ataide  Teruel  pela 

compra de um veiculo para saúde. Marcos comentou que ficamos 
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embrulhando os pacotes sim por um tempo, mas quando esses pacotes 

foram abertos diversos foram os benefícios que encontramos dentro 

desses pacotes através dos esforços dos vereadores e Prefeito Municipal. 

Marcos comentou que nunca houve uma gestão que o município fosse 

tão contemplado que nem essa gestão está de parabéns toda a equipe. 

Na tribuna o vereador Gilmar Vagner Bonfim indicou ao Prefeito há 

possibilidade na qual o vereador recebeu várias reclamações de 

munícipes que tem direito do leite que é entregue na cozinha piloto e 

está tendo dias que está em falta o leite. 0 vereador realmente 

concordou com as palavras do vereador Marcos são diversos municípios 

que estão sendo contemplados isso é muito gratificante para o Poder 

Legislativo e Executivo. Na tribuna a vereadora  Leticia  Rosa Augusto 

indicou ao Prefeito Municipal a possibilidade de estar revendo na Rua 

Porfirio José da Silva onde está instalado uma rede de esgoto de água 

porque lá existe uma possa clágua causando um mal cheiro desagradável. 

Na tribuna a vereadora Nilce ressaltou sobre os diabéticos do nosso 

município que fazem uso dos aparelhos. A vereadora disse que o correto 

seria fazer uma reunião com os insulinos dependentes. Na verdade todos 

sabem que tem diversos diabeticos o correto seria procurar a Secretária 

da Saúde para ela estar entregando esses aparelhos a vereadora Nilce 

questionou que já estão sendo feitas as Emendas parlamentares sobre a 

falta dessa medicação assim que estiver na Unidade Básica procurar a 

Secretaria . A vereadora quer agradecer o Deputado Mario Bortoioli com 

mais de R$ 100.000,00 para a Unidade Básica de Saúde. A respeito do 

Programa Viva-leite no qual o vereador Gilmar comentou já está sendo 

resolvido foi uma quebra de contrato da firma Parmalate com o Estado. 

Foi passado pela Assistente Social que a partir de quinta-feira todas as 

mães que tem direito ao leite podem estar indo buscar. Na tribuna a 

vereadora  Leticia  parabenizou a funcionária Cristiane os vereadores José 

Mauro e Pedro Prudente de Oliveira aniversariantes do mês de junho. 

Pedro também agradeceu os familiares da família Germano porque fez 

agradecimentos ao vereador pelo pedido que fez em relação a colocar o 

nome no Estádio de Nova Guataporanga. Pedro tambOrn fez explanações 

pela verba de R$ 143.000,00 que já está disponível na Unidade Básica 

onde conta com mais de cinquenta funcionários e todos executam um 

ótimo trabalho e dão o melhor de si. Pedro também comentou que o 

Senhor Prefeito foi contemplado com mais de 50 casas populares e 

- 
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garantiu que já tem o dinheiro para a compra do terreno. Inclusive o Inicio 

das obras de recape já estão sendo feitos e de ótima qualidade está de 

parabéns a administração, já sendo licitado inclusive o recape urbano 

também. 0 caminhão de lixo já foi entregue e diversas emendas ainda 

para chegar. Marcos explanou que o município ganha, mas a população 

também. 0 vereador agradeceu o Acessor do Deputado Padreco. 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 12  

Secretário e 22 secretário no carimbo de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 04 de julho de 2022.  

[LEN  SILVA DE OLIVEIRA 

Presidente 

SILVANO JOSE DA  SILVA  

1° Secretário 

LET(CIA ROSA AUGUSTO 

2° Secretário 


