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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 /03/2021. 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e 

um foi realizada a 4g (quarta) 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 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 fazer a oração 

do pai nosso. Em seguida o Senhor Presidente pediu para secretária 

fazer leitura da ata da sessão anterior. Dando sequência o Presidente 

solicitou a dispensa da leitura da ata por ser do conhecimento dos 

senhores vereadores. 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 fez a leitura das matérias no expediente do dia. 

Projeto de Lei n2  Indicações de n2s 025, 026, 027, 028, 029 e 

030/2021, autoria do vereador Pedro Prudente de Oliveira. Oficio n° 

042/2021 e Moção n2  03/2021, consignando um voto de profundo 

pesar pelo falecimento do Senhor José Roberto de Oliveira e Moção 

de n° 04/2021, consignando um voto de profundo pesar pelo 

falecimento do Senhor José Cassimiro de Araújo, ocorrido no dia 

11/03/2021. Dando continuidade está livre a palavra aos senhores 

vereadores. Na tribuna Pedro Prudente fez uso da palavra sobre as 

indicações que ele indicou ao Senhor Prefeito Municipal fez 

reclamações sobre a velocidade em que os carros andam na Rua 

próximo a cada do proprietário Reginaldo. Se possível fazer um 

quebra —molas no local. Pedro Prudente também indicou a 

possibilidade de estar ampliando a pista do balneário Municipal. Na 

oportunidade Pedro também indicou a possibilidade de instalar uma 

cobertura no acesso ao Centro de Reabilitação- Fisioterapia. Pedro 

também solicitou a necessidade do Executivo estar entrando em 

contato com a Empresa Expresso Adamantina pedindo 
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esclarecimentos sobre alterações nas linhas de ônibus. Dando 

continuidade temos a Moção de n2  03/2021, está em discussão, 

aprovada por maioria absoluta de votos Moção de n2  04/2021, 

aprovada por maioria absoluta de votos. Dando continuidade o 

Presidente da Câmara fez um requerimento requerendo a falta do 

vereador Valdeci Gomes. Dando continuidade está em discussão, o 

requerimento, não havendo discussão, está em votação, aprovado 

por unanimidade de votos. Dando continuidade tem o Oficio da 

Resposta do vereador Gilmar Wagner Bonfim Bonfim. Continua livre 

a pOalavra aos Senhores vereadores. Na tribuna o vereador Marcos 

indicou ao Prefeito se há possibilidade de juntamente com o setor 

competente entrar em contato com as Usinas da nossa região se há 

possibilidade de estar doando para as famílias carentes de Nova 

Guataporanga uma cesta- básica e se possível  kit  de higiene para ser 

doado para essas famílias. Até porque essa pandemia vem assolando 

o mundo inteiro e cada vez mais a necessidade dessas famílias 

carentes. Marcos agradeceu o Prefeito por ter aberto a cada de apoio 

no C.C.I para o tratamento da COVID Marcos também parabenizou os 

funcionários que estão trabalhando na linha de frente nas ruas 

durante a pandemia. Pedro Prudente parabenizou o empenho do 

Senhor Presidente em estar realizando as sessões remotas durante a 

pandemia parabenizou todos que estão trabalhando para que essas 

sessões acontecessem. Pedro comentou que recebeu a resposta do 

Oficio que ele enviou para a Eixo e a resposta que veio foi que a 

Empresa Eixo não é responsável  pea  vicinal SP. 294. Pedro agradeceu 

o Deputado  Reynaldo  Alguz pela liberação da verba de R$ 150.000,00 

para o município de Nova Guataporanga pistas de caminhada 

construção de creche municipal veículos que recebemos e todas as 

emendas dos Deputados  van-  micro ônibus tudo de emenda 

parlamentares, parabenizou a equipe da Saúde agradeceu a 

Secretária Luciana e toda a sua equipe inclusive os funcionários que 

estão na linha de frente no C.C.I Jose Mauro agradeceu de coração 

ao entendimento dos nobre4s vereadores em aceitar as sessões 

remotas. Na tribuna a vereadora  Leticia  parabenizou a médica a 
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excelente trabalho que vem prestando em nosso municpipio 

parabenizou a Secretária da Saúde e toda sua equipe pelos trabalhos 

prestados durente a pandemia, inclusive precisamos que esses 

trabalhos se estenda também na  area  social porque é muito 

importante principalmente agora em tempos de pandemia é preciso 

dar mais atenção as famílias. A vereadora parabenizou o Deputado 

Mauro Bragatto juntamente com a Secretaria Estadual da Saúde por 

ter liberado uma verba de R$. 457.000,00 para Santa Casa de Tupi 

Paulista recursos esses que irão custear funcionários e enfermeiras e 

todos profissionais que fazem parte da  area  da saúde. José Mauro 

parabenizou todos pela ajuda que estão dando inclusive o Deputado 

Mauro Bragatto que muito tem feito para o nosso Município. Na 

tribuna o vereador Gilmar mediante por esse momento difícil que 

estamos enfrentando ele também parabeniza o Deputado Mauro 

Bragatto. Gilmar fez uma moção verbal pelo dia Internacional da 

mulher inclusive para todas as mulheres do nosso município que 

estão trabalhando durante essa pandemia o vereador pede que seja 

enviada a todos os setores da Prefeitura Municipal. 0 vereador 

também fez uma indicação verbal ao Prefeito que seja feito uma faixa 

elevada próximo a creche municipal. Solicitou também do Senhor 

Prefeito se possível juntamente com o setor de obras analisar o muro 

e o alambrado que faz parte da creche municipal o alambrado está 

deteriorado precisando de arrumar inclusive o vereador verificou 

animais adentrando no local aonde tem um parque de diversão local 

onde as crianças brincam. 0 vereador pede que a indicação seja 

analisada com carinho. Dando continuidade a moção esta em  
discuss-Ao, não havendo discussão, a moção do vereador Gilmar não 

havendo discussão, esta em votação, aprovada por maioria absoluta 

de votos. Na tribuna fez uso da palavra a vereador Nilce dizendo estar 

trabalhando na linha de frente do COVID onde está instalado no C.C.I 

ela e a doutora Fernanda inclusive o município de Nova 

Guataporanga foi o primeiro município a tomar essa iniciativa com 

esses pacientes que são suspeitos do COVID ou que estão com o 

COVID a vereadora disse ter sido elogiados pelos médicos do Pronto 
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Guataporanga é o município que menos manda pacientes com 

estado de COVID a vereadora comentou que a pesar do COVID ser 

um  virus  é importante ser tratado a parte Bacteriana da doença e 

para isso é preciso que toda a medicação de urgência quando esses 

paciente chegam tem que já estar no local que é no C.C.I para que 

não possamos se deslocar e ir até a Unidade Básica onde é muito 

perigoso estarmos levando o  virus  para quem frequenta a Unidade 

Básica de Saúde. Aliás tem muitos paciente que chegam com 

saturações 70, 71 e 74 e esses paciente necessitam de uma 

medicação forte e de custo alto e muitos desses paciente não tem 

condições de comprar então a vereadora pede que esses 

medicamento estejam no local para evitar problemas Inclusive tem 

paciente que estão em casa com oxigênio e que está com a qualidade 

de vida perfeita não precisando necessariamente ser internado 

temos paciente com sonda inclusive é o único município que fez esse 

procedimento até o presente momento. Por esse motivo a vereadora 

não quer ter que ficar ligando para que chega essa medicação é 

necessário estar no local, porque a doença está ai matando idosos 

jovens não tem idade o correto é tratar no inicio. A secretária da 

Saúde está de parabéns está atendo perfeitamente. A vereadora 

também indicou que devido a pandemia eles tem que estar 

alimentando o sistema para estar dando esclarecimentos a 

população e é necessário um computador para a vereadora e outro 

para a médica no próprio local para que elas não saiam para estar 

indo até a Unidade Básica de Saúde para ter que realizar esses 

procedimentos. Seria de grande valia estar instalando uma internet 

no local. Na tribuna José Mauro disse ser bem colocado as indicações 

da vereadora e serão encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal. 0 

vereador agradeceu a toda equipe da Saúde, Vigilância Ecoden que 

não estão medindo esforços para estar trabalhando em prol da 

população. Agradeceu também todos os fiscais que estão na linha de 

frente dizendo que a população está respeitando o isolamento. José 

Mauro fez também a leitura de um Oficio que a Secretária da Saúde 

enviou para a Câmara Municipal explicando sobre o dinheiro que vem 
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gasto explicou também sobre as doses de vacinas que já chegaram 

para o nosso município quantas pessoas já tomaram inclusive o Oficio 

ficará na mesa dos vereadores para melhores esclarecimentos. A 

vereadora fez uma moção de agradecimentos para os ambulanceiros 

Orival, Gilvan ltamar e Milton  Jacobs  e Prefeito Vagner que não 

mediram esforços para estar levando durante 54 dias a irmã da 

vereadora até a cidade de Jaú e o Senhor Prefeito pela ajuda que tem 

dado está em discussão a moção, não havendo discussão, está em 

votação, aprovada por maioria absoluta de votos. Continua livre a 

palavra no expediente do dia. Gilmar Wagner agradeceu sobre as 

indicações do vereador Pedro dizendo ser bem colocadas comentou 

sobre a energia solar na qual o Pedro comentou com o vereador a 

possibilidade de estar instalando na Escola Saúde e em todos os 

setores que mais gastam energia em nosso município. Continua livre 

a palavra aos senhores vereadores. 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 n9  04/2021. 

Aprovado por maioria absoluta de votos. Dando continuidade o 

Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores. Marcos 

parabenizou o Presidente e funcionário o Senhor Bruno pela iniciativa 

das sessões remotas o vereador espera que essa vacina saia logo e 

que o Prefeito faça um apelo ao Governador Estadual Federal para 

empenhar na compra da vacina. José Mauro parabenizou todos os 

comerciantes pedindo que continuem respeitando, parabenizou 

todos quer trabalha na  area  da saúde os fiscais que estão na linha de 

frente nas ruas. A vereadora Elen agradeceu todos os funcionários. 

Pedro agradeceu pela moção do vereador Gilmar dizendo ser muito 

bem lembrada. A questão da vacina estamos lutando contra um ser 

invisível quanto mais cedo chegar melhor e relatou também que tem 

diversas pessoas passando por dificuldades financeiras. Dando 

continuidade e não havendo ninguém 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 12  secretário e 22  secretário no carimbo de aprovação. 
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Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 17 de março de 2021.  

JOSE  MAURO  LOURENCETTI  

Presidente 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 	SILVANO JOSÉ DA SILVA 

1°- Secretário 	 2° Secretário 


