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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/05/2022. 

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte 

e dois foi realizada a 7g (sétima) sessão ordinária, sob 

a presidência da Senhora Elen Silva de Oliveira, 1° 

Secretário o vereador Pedro Prudente de Oliveira e 2° 

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 o 

vereador José Mauro Lourencetti 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 n2  18/2022- Institui o regime de 

previdência complementar no município de Nova 

Guataporanga. Parecer do jurídico e Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento. Dando 

continuidade dentro do expediente do dia e não 

havendo matéria a Senhora Presidente deixou livre a 

palavra aos senhores vereadores. Na tribuna Marcos 

parabenizou o Sr. Prefeito pelas lixeiras que fopram 
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colocadas na cidade. Na tribuna Gilmar Vagner redicgiu 

novamente a indicação do vereador Pedro Prudente 

solicitando ao Sr. Prefeito e setor competente sobre os 

funcionários da frente de trabalho estar distribuindo 

esses funcionários para estar fazendo as limpezas nas 

ruas. 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° 

18/2022, juntamente com os pareceres da comissão. 

Não havendo discussão foi colocado em votação, 

rejeitado por maioria absoluta de votos. Projeto de Lei 

n 2  019/2022. Está em discussão, não havendo 

discussão está em votação, rejeitado por maioria 

absoluta de votos. Na tribuna Marcos é contra o 

Projeto até porque ele já fez diversas indicações 

solicitando a reestruturação de letras e até o presente 

momento não foi feito a avaliação para os 

funcionários. Na tribuna Gilmar Wagner deixou claro 

sobre estar viabilizando o café da manhã na escola 

Jacinto o vereador pede em nome dos pais e de alunos 

que frequentam a escola. Não havendo mais ninguém 

para fazer o uso da palavra na Ordem do dia a Senhora 

Presidente parabenizou todas as mães pelo dia das 

mães e declarou encerrada a presente sessão e para 

constar eu Elen da Silva Oliveira, lavrei a 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, 05 de maio de 2022. 
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ELEN SILVA DE OLIVEIRA 

Presidente 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 	SILVANO JOSÉ DA SILVA 

12 Secretário 	 2° Secretário 


