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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/04/2022. 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e 

vinte e dois foi realizada a 5g (quinta) 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 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 a 

vereadora  Leticia  Rosa Augusto 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 unanimidade de votos. Dando 

continuidade o Senhor Presidente pediu para 

Secretária fazer a leitura das matérias no expediente 

do dia. Projeto de Lei n 2  04/2022 Autoriza abertura no 

orçamento vigente Credito Adicional Suplementar e c16 

outras providências. Projeto de Lei n205/2022, de 

30/03/2022. Moção n2  09/2022, consignando um voto 

de profundo pesar pelo falecimento do Senhor 

Raimundo Souza Damacena, ocorrido no dia 

30/03/2022. Moção n2  010/2022 consignado um voto 

de profundo pesar pelo falecimento do Senhor 
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Valdomiro Francisco de Souza, ocorrido no dia 

27/03/2022. Moção n2  011/2022, consignado um voto 

de profundo pesar pelo falecimento da Senhora Ilda 

Freitas Pimenta, ocorrido no dia 03/04/2022. Dando 

continuidade dentro do expediente do dia a Senhora 

Presidente colocou as moções de n2  09, 010 e 

011/2022 em discussões, não havendo discussão está 

em votação, aprovadas por unanimidade de votos. Não 

havendo discussão, está em votação aprovada por 

unanimidade de votos. Na tribuna Marcos Rogério  

Jacobs  fez uma indicação verbal se há possibilidade de 

estar ampliando o velório municipal estar fazendo uma  

area  maior para melhorar os entes queridos e também 

colocar ar condicionados nas salas. Na tribuna a 

vereadora Nilce comentou a respeito da vacinação 

contra gripe para as pessoas idosas a partir dos 

sessenta anos de idade e sobre as pessoas que ainda 

não se vacinaram contra a terceira dose da vacina do 

covid 19 procurara a Unidade Básica de Saúde. Nilce 

agradeceu o Deputado Milton Vieira pelo custeio que 

enviou para o Setor Social. Na tribuna o vereador Pedro 

Prudente fez diversas explanações sobre as Emendas 

que o município adquiriu. Pedro fez explanações sobre 

a Rodovia que esta asfaltando o governo licitou mais 

de 3.500 quilômetros. Na tribuna a vereadora  Leticia  

Rosa Augusto indicou a possibilidade de estar voltando 

o transporte escolar para os alunos que moram 

distante da cidade principalmente em dias chuvosos e 

dias de frios. A vereadora solicitou também a 

possibilidade de estar fazendo uma cobertura na 

entrada cla Fgrnla Mimicinal Crianra Fmeranca devido 



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

Email: seuetoriagcmnovaquataporanqa.sp.gov.br  

Site: 	https://cmnovaguataporanga.sp.gov.br  

as mesmas ficarem esperando na fila para entrar na 

escola muitas das vezes ficam no sol e em tempos de 

chuvas a cobertura seria o ideal. A vereadora também 

parabenizou a vicinal que liga Nova Guataporanga ao 

Presidio pelo recapeamento que dá acesso a vicinal. 

Gilmar vez jus as palavras dos vereadores em relação a 

vicinal uma obra que está sendo almejada faz muito 

anos e foi uma grande conquista para o município e 

para a população. 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 2  04 e 05/2022. Na tribuna 

José Mauro fez explanações em relação aos Projetos de 

leis s6 achando na opinião dele que isso deveria estar 

no orçamento. Não havendo 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 presente ata que vai 

assinada pelo 1° Secretário e 22  secretário no carimbo 

de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 07 de abril de 2022. 

JOSÉ MAURO LOU RENCETTI 

Presidente 
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