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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/08/2021. 

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

um foi realizada a 13° (décima terceira) sessão ordinária, sob a 

presidência do Senhor José Mauro Lourencetti, 1° Secretário o 

vereador Pedro Prudente de Oliveira e 2° 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 a vereadora Nilce 

da Silva Costa Vacari 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. Mensagem n2  08/2021-de 

28/07/2021, encaminha Projeto de Lei n2  08/2021. Abre no 

orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras 

providências. Indicação n2  71/2021, autoria da vereadora Nilce da 

Silva Costa Vacari, Indicação n2  072/2021. Autoria da vereadora Elen 

Silva de Oliveira. Moção n2  018/2021, consignando um voto de 

profundo pesar pelo falecimento do Senhor Lourival Bortolotte, 

ocorrido no dia 10/07/2021. Moção n2  019/2021. Consignando um 

voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Adelmo 

Cavalheri, ocorrido no dia 25/07/2021. Dentro do expediente do dia, 

não havendo mais matéria a tratar o Senhor Presidente deixou livre 

a palavra aos Senhores Vereadores. Na tribuna a vereadora Nilce da 

Silva Costa Vacari fez explanações em relação a indicação se houver 

a possibilidade da alteração do nome de Nossa Unidade Básica de 

Saúde de Centro de Saúde de Nova Guataporanga para E.S.F. Regina 

Elizabethe Micheline. A vereadora também fez uma indicação se há 
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possibilidade de estar fazendo calçamento atrás da Cozinha Piloto e 

colocar uma lixeira na frente da Cozinha Piloto. Indicação n2  

072/2021. A vereadora Elen explanou a respeito de estar criando 

uma carteirinha de identificação a pessoas deficientes, garantindo o 

transporte único e exclusivo previsto na Lei 13. 146/2015 do Estatuto 

da pessoa com deficiência. Dentro do expediente do dia, está em 

discussão a moção de n° 018 e 019/2021. Aprovadas 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, dentro da Ordem do dia está" em discussão o 

Projeto de Lei n2  08/2021-de 28/07/2021. Na tribuna o vereador 

Marcos fez explanações sobre o Projeto de Lei. 0 vereador Pedro 

Prudente também fez explanações sobre o Projeto de Lei. Dando 

continuidade e não havendo mais ninguém para fazer comentários 

sobre o Projeto o Senhor Presidente colocou em votação, aprovado 

por unanimidade de votos. Dando continuidade o Senhor Presidente 

deixou livre a palavra aos Senhores vereadores. Na tribuna o 

vereador Marcos agradeceu por ter sido convidado pelo Senhor 

Prefeito para participar da visita com os Deputados  Reynaldo  Alguz 

e Evandro Deputado Federal. Marcos ficou muito contente e espera 

que logo chegará a tão esperada pá carregadeira. Pedro Prudente 

também explanou dizendo que as emendas já estão começando a 

chegar tivemos na cidade de Presidente Prudente foi pedido o 

custeio para a Saúde e uma ambulância de grande porte e infra-

estrutura de mais de R$. 500,000.00 . Torcemos para que tudo seja 

consignado com a rápida urgência. 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, 05 de agosto de 2021. 
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JOSÉ MAURO LOU RENCETTI 

Presidente 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 	SILVANO JOSÉ DA SILVA 

12  Secretário 	 22  Secretário 


