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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/04/2021. 

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um 

foi realizada a 5g, (quinta) sessão ordinária, sob a presidência do 

Senhor José Mauro Lourencetti, 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 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. Ato 

n2  01/2021 de 06/04/2021. Indicações ngs 038/2021. Autoria do 

vereador Pedro Prudente de Oliveira. Indicação n 2  039/2021. Autoria 

da vereadora Elen Silva de Oliveira. Moção de ng 06/2021. Que seja 

consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento do Jovem 

Reginaldo Rosa Inácio. Moção de n 2  07/2021. Osvaldo Carneiro 

ocorrido no dia 31/03/2021 e Moção de ng 08/2021, que seja 

consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. 

Aparecida Toqueiro Nascimento, ocorrido no dia 17/03/2021. Dando 

continuidade está livre a palavra aos senhores vereadores. Na tribuna 

Pedro Prudente fez uso da palavra no qual ele fez comentários sobre 

realização de calçadas com pedras sextavavas de cimento, ou 

cimento usinado em ruas que ainda possuem calçadas de terra. 

Indicação ng 039/2021. Fez uso da palavra a vereadora Elen se há 

possibilidade juntamente com o setor competente se possível 

instalar câmara de webcam nos computadores dos Professores da 

Escola Municipal Criança Esperança. Pedro Prudente comentou sobre 

uma indicação que ele fez para que fosse prorrogado o IPTU e o 
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vereador comentou que o Senhor Prefeito já autorizou a prorrogação 

do imposto para até o final de abril.  Leticia  fez uma indicação verbal 

se há possibilidade de estar fornecendo leite para os idosos. Gilmar 

parabenizou a câmara de vereadores pelos trabalhos realizados. 

Nilce parabenizou as indicações feitas pelos vereadores e indagou 

sobre as mães que não tem internet nas casas para fazer as aulas 

remotas. Nilce fez uma indicação verbal se há possibilidade do 

Senhor Prefeito juntamente com a Secretaria da Saúde estar 

comprando aparelhos de glicemia capilar para todos os pacientes que 

precisam fazer sua aferição diariamente. Elen da Silva Oliveira 

indagou que os alunos que não tem acesso na internet o material 

escolar é impresso e entregue as mães ou ao responsável e foi 

disponibilizado a opção de Professor disponibilizar a opção do 

Professor disponibilizar aos pais. Marcos Rogério indicou a 

possibilidade do Senhor Prefeito juntamente com o setor 

competente estar reformando a Cozinha Piloto. Nilce indagou ao 

Presidente da Câmara se ele tem conhecimento se o comércio vai 

voltar a reabrir com horários mais extensos. 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 Ato n2/2021 em 1° turno sobre as contas do 

Executivo do ano de 2018. Marcos é a favor do Ato juntamente com 

as ressalvas do tribunal de contas. Pedro Prudente é a favor do Ato 

juntamente com as ressalvas. 0 Ato está em discussão, não havendo 

discussão está em votação, aprovado por unanimidade de votos. 

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 19  secretário e 2° secretário no carimbo de 

aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 22 de abril de 2021. 
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JOSÉ MAURO LOU RENCETTI 

Presidente 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 	SILVANO JOSÉ DA SILVA 

12  Secretário 	 22  Secretário 


