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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/05/2021. 

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

foi realizada a 7° (sétima) sessão ordinária, sob a presidência do 

Senhor José Mauro Lourencetti, 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,  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. Na tribuna o vereador Gilmar Wagner Bonfim fez um 

requerimento verbal solicitando a leitura da dispensa da ata por ser 

do conhecimento dos senhores vereadores. Dando sequência o 

Presidente colocou a ata em discussão, não havendo discussão, está 

em votação, aprovada por unanimidade de votos. Dando 

continuidade o Senhor Presidente pediu fez a leitura das matérias no 

expediente do dia. Indicação 48/2021, autoria do vereador Valdeci 

Gomes Moção de n2  10/2021. Que seja consignado um voto de 

profundo pesar pelo falecimento da Jovem  Larissa Vivian  Miranda de 

Jesus, ocorrido no dia 27/04/2021. Moção n° 11/2021, que seja 

consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor 

Henrique Rodrigues do Nascimento, ocorrido no dia 17/04/2021. 

Dando continuidade o Senhor Presidente colocou as moções de n2  10 

e 11/2021, em discussão não havendo discussão estão em votação, 

aprovadas por unanimidade de votos. Indicação n2  048/2021. Autoria 

do vereador Valdeci Gomes. Na tribuna o autor da indicação fez 

explanações sobre a indicação. Ressaltou ser de grande importância 

a máquina sopradora para o nosso município irá facilitar para os 

nossos funcionários que trabalham na parte da limpeza. Na tribuna a 

vereadora Nilce fez um elogio sobre a avenida Central dizendo que o 

pedido feito por ela em relação a avenida o Prefeito atendeu. A 

vereador indicou ao Prefeito verbalmente sobre a limpeza dos 

bueiros na cidade e que seja tapado com uma rede os bueiros que se 
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encontra muito aberto. A comentou que esteve em uma audiência 

com o Deputado Mauro Bragato a vereadora  Leticia  e o vereador 

Gilmar Wagner Bonfim onde foi comentado a respeito da casa verde 

e amarela, em conversa com o Senhor Prefeito Municipal ele se 

mostrou bastante empenhado em relação da compra do terreno para 

construção dessas casas. Na tribuna a vereadora  Leticia  comentou 

sobre as lâmpadas apagadas na rotatória da cidade. Dando 

continuidade e não havendo mais matéria e nem palavra no 

expediente do dia, o Senhor Presidente passou os trabalhos para 

Ordem do dia. Não havendo matéria a tratar na Ordem do dia o 

Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores vereadores. 

Ninguém mais 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 1° secretário 

e 2° secretário no carimbo de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 14 de maio de 2021.  

JOSE  MAURO  LOURENCETTI  

Presidente 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 	SILVANO  JOSE  DA SILVA 

1° Secretário 	 2° Secretário 


