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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/03/2022. 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois 

Valdeci Gomes mil e vinte e dois foi realizada a 4g 

(quarta) sessão ordinária, sob a presidência da Senhora 

Elen Silva de Oliveira, 12  Secretário o vereador Pedro 

Prudente de Oliveira e 22  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 ausente o vereador 

Valdeci Gomes. Em seguida o Senhor Presidente pediu 

para que todos ficassem de pé para ouvir um trecho da 

Bíblia Sagrada. Em seguida o Senhor Presidente pediu 

para secretária fazer leitura da ata da sessão anterior. 

Na tribuna o vereador Marcos Rogério  Jacobs  fez um 

requerimento verbalmente 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 maioria absoluta de votos. 

Dando continuidade o Senhor Presidente pediu para 

Secretária fazer a leitura das matérias no expediente 

do dia. Moção n 2  08/2022, consignando um voto de 

profundo pesar pelo falecimento do Senhor Jucelino 

Aparecido Gimenes Albaneis, ocorrido no dia 

19/03/2022. Projeto de Lei n9  03/2022, Abre Crédito 

Adicional Suplementar na importância de R$. 

191.000,00 (Cento e noventa e um mil reais) Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento e Parecer do 

iuridico. Dando continuidade dentro do exoediente do 
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dia a Senhora Presidente colocou a moção em 

discussão. Não havendo discussão, está em votação 

aprovada por maioria absoluta de votos. Na tribuna o 

vereador Marcos fez um requerimento verbal 

abonando a falta do vereador Valdeci Gomes. Marcos 

também fez explanações em relação a Secretária da 

Saúde explanou sobre diversos assuntos que vem 

ocorrendo na Unidade Básica de Saúde e comentou 

também que tem que haver algumas mudanças 

precisamos de pessoas para ajudar e não para 

atrapalhar. Na tribuna Pedro Prudente fez indicação 

sobre colocar ventiladores na área externa do Centro 

de Saúde, hoje havendo o atendimento COVID- 19. A 

população está reclamando que o local está muito 

quente. Pedro também indicou a possibilidade de 

sistema de ventiladores na parede ou no teto do 

recriarte devido reclamações das mães. Pedro também 

indicou se possível doação de mesas redondas com 

bancos de cimento para a Escola Jacinto Pernas 

Gomato devido os alunos passarem em tempo integral 

estudando há necessidade dessas mesas para estraem 

fazendo refeições e estudando. Pedro também indicou 

uma cobertura de pequeno porte para proteger o 

funcionário e os maquinários de lavar roupa tanque e 

demais utensílios localizados no local. Na tribuna o 

vereador José Mauro Lourencetti comentou que se faz 

jus as palavras do vereador Marcos temos que tratar os 

pacientes de forma que não seja maltratado. Na 

tribuna a vereadora Nilce fez agradecimento a 

Secretária da Educação em visita na escola ele 



Câmara Municipal de Nova Guataporanga  
Rua Brasil, ne 350 —  Fone:  (18) 3856-1231— Cep. 17950-000 

Email: sccreiar iagcmnovaquataporanqa.sp.ciov.br  

Site: 	https://cmnovaguatoporangasp.gov.br  

explanou estar acelerando o processo das crianças que 

ficavam esperando na fila para entrar na escola e o sol 

prejudicava as crianças agradeço pela secretária ter 

atendido o pedido da vereadora. Nilce fez jus as 

palavra do vereador Marcos e José Mauro em relação 

a Secretária da Saúde. Continua livre a palavra no 

expediente do dia, não havendo mais ninguém para 

fazer o uso da palavra passamos os trabalhos para 

Ordem do dia. Dentro da Ordem do dia está em 

discussão 0 projeto de Lei n° 03/2022. Na tribuna José 

Mauro é a favor do Projeto de Lei. Continua em 

discussão não havendo discussão está em votação 

aprovado por maioria absoluta de votos. Na tribuna 

Marcos Rogério fez agradecimento pelo Secretário da 

habitação o Fernando Maravone e agradeceu o Ataide  

Teruel  por ter dado cedido a Emenda de R$ 80.000,00 

para compra do veiculo para Ecoden. Nilce agradeceu 

o Deputado Marco Bartoiole pela Emenda de 

R$100.000,00 de custeio e parabenizou o Secretário da 

Agricultura. José Mauro parabenizou os atletas do 

nosso município que participaram da competição mas 

que não obtiveram êxito em ganhar. José Mauro 

parabenizou a Secretária da Educação e que sejamos 

meigo e educados para com os nossos funcionários 

parabenizou todos os funcionários e tameb"me o 

Deputado  Reynaldo  Alguz. Não havendo nenhuma 

ninguém para fazer o uso da palavra na Ordem do dia 

a Senhora Presidente declarou encerrada a presente 

sessão e para constar eu Elen da Silva Oliveira, lavrei a 
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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, 23 de março de 2021.  

JOSE  MAURO LOU RENCETTI 

Presidente 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 	SILVAN°  JOSÉ DA SILVA 

12 Secretário 	 22 Secretário 


