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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/06/2022. 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e 

vinte e dois foi realizada a 92  (nona) 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, José Mauro 

Lourencetti,  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 e um 

requerimento abonando a falta do vereador José 

Mauro Lourencetti. Dando continuidade esta 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. Não havendo nenhuma 

matéria no expediente do dia, está livre a palavra aos 

senhores vereadores. Na tribuna a vereadora Nilce da 

Silva Costa Vacari, fez uma indicação verbal se possível 

instalar um interfone na Creche Municipal devido 
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reclamações das mães chamarem no portão e muita 

das vezes as funcionárias ocupadas não ouve então é 

de grande necessidade o interfone. A vereadora 

também indicou a possibilidade de estar instalando um 

alarme na Unidade Básica de Saúde da enfermaria 

porque o que o móvel que está lá já foi feito vários 

testes e não é toda semana que funciona, a vereadora 

indicou que seja feito a instalação do alarme de 

parede, porque as vezes tem paciente tomando soro e 

necessita do acompanhante e fica difícil para os 

técnicos de enfermagem ficarem de prontidão com 

esses pacientes. Na tribuna a vereadora  Leticia  Rosa 

Augusto fez agradecimentos ao Deputado Luiz Carlos 

Motta pela Emenda parlamentar no valor de 

R$.80.000,00 para Unidade Básica de Saúde do nosso 

município, a vereadora agradeceu o assessor do 

Deputado o Sr. Gerrinha por estar sempre lutando e se 

dedicando para o nosso município, parabenizou a 

administração que vem realizando um ótimo trabalho 

em nosso município. Parabenizou também a frota de 

veículos que o município conquistou. A vereadora 

também parabenizou o Deputado Campos Machado 

pela Emenda no valor de R4 150.000,00 de luminária 

Pública de  Led  essas luminárias irão beneficiar o nosso 

a nossa população e dar mais qualidade de vida aos 

nossos usuários. A vereadora também agradeceu o 

Assessor Lucas por estar sempre apoiando e se 

empenhando para trazer benefícios para o nosso 
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município. Parabenizou também a Escola Jacinto 

Pernas Gomato pela 1g feira da ciência na qual a 

vereadora teve a oportunidade de participar e foi 

muito gratificante. Na tribuna o vereador Gilmar 

Wagner Bonfim fez uma indicação verbal a respeito da 

iluminação da praça da Igreja Matriz indicou ao setor 

competente e aos funcionários se possível estar 

verificando e dando uma observada nas lâmpadas 

apagadas no local principalmente perto dos 

brinquedos e dos sanitários dificultando assim quem 

frequenta a praça. 0 vereador também indicou sobre 

estar revendo as luminárias na entrada da cidade que 

dá acesso ao balneário o local encontra-se com 

diversas luminárias apagadas. 0 vereador Gilmar 

também participou da feira da ciência na Escola Jacinto 

Pernas, parabenizou a direção da Escola perla 

dedicação, organização dos alunos e professores no 

desempenho, estão todos de parabéns e que isso torne 

a se repetir muito interessante o vereador se orgulhou 

inclusive o filho que também participou dessa feira. 

Continua livre a palavra, não havendo mais ninguém 

para fazer uso da palavra a Senhora Presidente passou 

os trabalhos para Ordem do dia. Não havendo 

nenhuma matéria na Ordem do dia, a Senhora 

Presidente fraqueou 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 
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eu Elen da Silva Oliveira, lavrei a presente ata que vai 

assinada pelo 12  Secretário e 2° secretário no carimbo 

de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 17 de junho de 2022. 

ELEN SILVA DE OLIVEIRA 

Presidente  

SILVAN()  JOSÉ DA SILVA 	 LET(CIA ROSA AUGUSTO 

1° Secretário 	 2° Secretário 


