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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 06/06/2022. 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, no edifício próprio da 

Câmara Municipal de Nova Guataporanga, Estado de São Paulo, realizou-se a 2-0-

(segunda sessão extraordinária sob a presidência da Senhora Elen Silva de Oliveira 1° 

Secretário, o vereador Silvano José da Silva e 22 Secretária  Leticia  Rosa Augusto. Feita a 

chamada constatou-se a presença dos seguintes vereadores: Nilce da Silva Costa Vacari, 

Pedro Prudente de Oliveira, José Mauro Lourencetti, Valdeci Gomes, Gilmar Wagner 

Bonfim e Marcos Rogério  Jacobs.  Havendo número legal como comprova o livro de 

presença o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. Dando continuidade 

os vereadores fizeram a oração do pai nosso. Em seguida a Senhora Presidente pediu 

para a secretária fazer a leitura da Ata da sessão anterior. Na tribuna o vereador José 

Mauro Lourencetti fez um requerimento solicitando a dispensa da leitura da Ata por ser 

do conhecimento dos senhores vereadores. Dando continuidade o Senhor Presidente 

colocou o requerimento do vereador em discussão, aprovado por unanimidade de 

votos. Em seguida está em discussão a ata da sessão anterior, não havendo discussão, 

está em votação, aprovada por unanimidade de votos. Em seguida dentro da Ordem do 

dia foi lida a seguinte matéria: Projeto de Lei n2  07- de 02/06/2022. Dispõe sobre 

autorização ao Poder Executivo para abertura de Crédito Adicional Especial no 

orçamento vigente, juntamente com o Parecer do Assessor Jurídico. Dando 

continuidade está em discussão o Projeto de Lei n2  07/2022 do Executivo juntamente 

com o Parecer. Aprovado por unanimidade dos votos. Dando continuidade a Senhora 

Presidente deu por encerrada a presente sessão que vai assinada pelo 12  secretário e 

pelo Senhor Presidente no carimbo de aprovação. 

Sala das Sessões, Plenário José Prudente de Oliveira. 

Em,08 de junho de 2022. 	
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