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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/02/2023. 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois 

mil e vinte e três foi realizada a 2° (segunda) sessão 

ordinária, sob a presidência do Senhor Pedro Prudente de 

Oliveira, 1° Secretário o vereador Marcos Rogério  Jacobs  

e 2° secretario vereador Gilmar Wagner Bonfim. 

Constatando a chamada oral dos vereadores registrando a 

presenças dos seguintes:  Leticia  Rosa Augusto, Nilce da 

Silva Costa Vacari, Gilmar Wagner Bonfim, Marcos Rogério  

Jacobs,  Silvano José da Silva e ausentes os vereadores José 

Mauro Lourencetti e Valdeci Gomes. Em seguida o Senhor 

Presidente pediu para que todos ficassem de pé para ouvir 

a oração do pai nosso. 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 verbal solicitando 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 maioria absoluta de votos. Dando 

continuidade o Senhor Presidente pediu para Secretária 

fazer a leitura das matérias no expediente do dia. 

Mensagem n2  05/2023, encaminha Projeto de Lei n° 

05/2023. Dispõe sobre revisão e reajuste de vencimentos 

dos Servidores Públicos Ativos e Inativos do Município e, 

da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação e Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

Parecer do Jurídico da Casa. Moção n° 05/2023, 

consignando um voto de profundo pesar pelo falecimento 

do Sr. Roque Agostinho Bertipaglia, ocorrido no dia.Dando 

continuidade o Senhor Presidente colocou a Moção de n2  

05/2023, em discussão, não havendo discussão, está em 

votac5o, aprovada por maioria absoluta de votos. Dando 

continuidade e não havendo nada mais a tratar no 

expediente do dia está livre a palavra aos senhores 

vereadores. Na tribuna o vereador Marcos Rogério  Jacobs,  

0 vereador explanou a possibilidade de estar novamente 

cascalhando o Bairoo Dourama e lguatemy, devido terem 

passado a máquina niveladora nas estradas e foi retirado 

bastante o cascalho e ai fica difícil trafegar nas estradas. 

Continua livre a palavra no expediente do dia havendo 
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mais ninguém para fazer o uso da palavra o Senhor 

Presidente passou os trabalhos para Ordem do dia. Dentro 

da Ordem do dia, está em discussão o Projeto de Lei 

05/2023. Juntamente com os Pareceres das Comissões de 

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Parecer do 

Jurídico. Na tribuna Marcos Rogério  Jacobs  é a favor do 

Projeto de Lei, o Senhor Prefeito está de parabéns o valor 

do vale alimentação está ótimo, mas o vereador espera 

que o Senhor Prefeito faça a reestruturação nas letras dos 

funcionários um pedido feito a diversos anos pelos 

vereadores e até o presente momento não foi realizado 

essa reestruturação. Gilmar Wagner Bonfim mediante o eu 

a gente vê no cenário de hoje o aumento real foi mínimo. 

Pedro Prudente também fez explanações ao Projeto de Lei 

ris? 05/2023, dizendo ser a favor do Projeto de Lei. Continua 

em discussão, não havendo discussão está em votação, 

aprovado por maioria absoluta de votos. Continua livre a 

palavra aos Senhores vereadores. Ninguém mais para fazer 

uso da palavra a Senhora Presidente declarou encerrada a 

presente sessão e para constar eu Marcos Rogério  Jacobs,  

12  Secretário lavrei a presente ata que vai assinada por 

mim e 2g secretário no carimbo de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 24 de fevereiro de 2023. 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 

Presidente 

MARCOS ROGÉRIO JACOBS 	 GILMAR WAGNER BONFIM 

1° Secretário 	 22 Secretário 


