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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/09/2022. 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois 

foi realizada a 172  (décima sétima) sessão ordinária, sob a presidência da 

Senhora Elen da Silva 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 

da Silva 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 a vereadora  

Leticia  Rosa Augusto 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 

unanimidade de votos. Dando continuidade o Senhor Presidente pediu 

para Secretária fazer a leitura das matérias no expediente do dia. Projeto 

de Lei n2  010/2022, juntamente com o Parecer do Jurídico e da comissão 

de finanças e orçamento. Não havendo mais matéria a tratar no 

expediente do dia, está livre a palavra aos senhores vereadores. Na 

tribuna o vereador Marcos Rogério  Jacobs,  fez uma indicação verbal 

indicando ao Prefeito há possibilidade de estar trocando as lâmpadas da 

cidade em geral por lâmpadas de  Led.  0 vereador também indicou ao 

Prefeito a possibilidade de estar contratando outro funcionário para estar 

ajudando a tomar conta das piscinas do Balneário Municipal e alguém 

para que dê abertura na Lanchonete do Balneário Municipal. Na tribuna 

Pedro Prudente ressaltou e parabenizou pela inauguração da estrada que 

dá acesso a Penitenciária. Continua livre a palavra no expediente do dia. 

Não havendo mais ninguém para fazer o uso da palavra no expediente do 

dia passamos os trabalhos para Ordem do dia. Dentro da Ordem do dia o 

Projeto de Lei n2  010/2022,  sera  encaminhado juntamente com os 

pareceres para as comissões. Não havendo nenhuma matéria a tratar na 

Ordem do dia o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

vereadores, José Mauro deixou registrado em Ata que para frequentar as 

piscinas precisam fazer exame médico. Na tribuna Marcos comentou que 

quando vier os Projetos de Leis que sejam protocolados com 

antecedência na câmara municipal. 



(—) 

LVANO JO E DA  SILVA  LETíCIA ROSA AUGUSTO 

1° Secretário 	 2° Secretário 
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Continua livre a palavra na Ordem do dia. Ninguém para fazer uso da 

palavra a Senhora Presidente declarou encerrada a presente sessão e 

para constar eu Pedro Prudente de Oliveira, lavrei 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, 28 de setembro de 2022. 

ELEN DA SILVA OLIVEIRA 

Presidente 


