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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/08/2022. 

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

realizada a 13g (décima terceira) 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 22  secretaria 

vereadora  Leticia  Rosa Augusto. Constatando a chamada oral dos 

vereadores registrando a presenças dqs 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. Moção n2  020/2022, 

consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Sidelcina 

Bispo de Souza, ocorrido no dia 07/08/2022. Moção n2  021/2022, 

consignando um voto de profundo pesar pelo falecimento da jovem 

Liliana Vitoria, ocorrido no dia 10/08/2022, moção n° 022/2022, 

consignando um voto de profundo pesar pelo falecimento da jovem  

Caroline  Inácio, ocorrido no dia 13/08/2022 e moção n° 023/2022, 

consignando um voto de profundo pesar pelo falecimento da sra. Maria 

Rosa de Souza Mendes, ocorrido no dia 13/08/2022. Ato n2  01/2022 de 

10/08/2022. Dentro do expediente do dia está em discussão as moções 

de  rigs  20, 21, 22 e 23/2022. Não havendo discussão estão em votações, 

aprovadas por unanimidade de votos. 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 uso da palavra indicando 

ao Sr. Prefeito a possibilidade de estar fazendo uma reforma urgente no 

velório municipal. Marcos também agradeceu o Deputado Ataíde  Teruel  

pela Emenda no valor de R$ 80.000,00 para a compra da Saveiro para o 

Setor da Ecoden agradeceu também o Deputado Fernando Marangoni 

onde concedeu 40 casas populares para o município de Nova 

Guataporanga. Marcos também agradeceu os funcionários e todos que 

se dedicaram inclusive o Prefeito Municipal pela festa do dia dos pais. Na 
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tribuna Pedro Prudente fez condolências as famílias enlutadas também 

fez jus as palavras do vereador Marcos em relação aos carros que a atual 

administração conseguiu muito importante a saveiro para ecoden , 

parabenizou também a festa do dia dos pais inclusive os funcionários e 

todos que colaboraram com a premiação estão de parabéns festa foi um 

sucesso isso mostra a dedicação dos funcionários , para quem dizia que 

não terminaria a 1g gestão a 2g está melhor ainda pagamento em dia dos 

funcionários o comércio está em dias a administração está de parabéns. 

Na tribuna a vereadora  Leticia  Rosa Augusto parabenizou o Prefeito pela 

festa do dia dos pais e os colaboradores que ajudaram na festa. Na 

tribuna o vereador José Mauro fez jus as palavras do vereador Marcos e 

Pedro agradeceu o Deputado Ataide  Teruel  já temos dinheiro para 

compra do terreno para as casas populares. José Mauro também 

comentou que vai chegar um milhão para reforma da Praga da Igreja 

Matriz. José Mauro também parabenizou todos os colaboradores que 

ajudaram na festa. Na tribuna Nilce parabenizou o vereador Marcos 

Rogério  Jacobs  pela conquista da emenda para compra do saveiro 

parabenizou a festa do dia dos pais muito importante o empenho de 

todos os funcionários. Agradeceu também o Deputado Ataide  Teruel  pela 

emenda do carro que foi doado para a Ecoden. Não havendo mais 

ninguém para fazer uso da palavra no expediente do dia, passamos os 

trabalhos para Ordem do dia. Dentro da Ordem do dia, está em discussão 

o Ato n2  01/2022 juntamente com o Parecer favorável do Tribunal de 

Contas sobre as contas da Prefeitura Municipal do ano de 2020. Na 

tribuna o vereador Pedro Prudente explanou sobre o Ato dizendo ser de 

importante a aprovação até porque isso mostra a seriedade que o 

executivo tem em relação a administração. Continua em discussão, não 

havendo discussão, está em votação, aprovado por unanimidade de 

votos. Dando continuidade o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

senhores vereadores 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 Pedro Prudente de Oliveira, lavrei a 

presente ata que vai assinada pelo  le  Secret6rio e 22  secretario no 

carimbo de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 22 de agosto de 2022. 
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