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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/04/2022. 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e 

vinte e dois foi realizada a 6g (sexta) sessão ordinária, 

sob a presidência da Senhora Elen Silva de Oliveira, 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 ouvir um trecho da Bíblia Sagrada. 

Em seguida o Senhor Presidente pediu para secretária 

fazer leitura da ata da sessão anterior. Na tribuna a 

vereadora Nilce da Silva Costa Vacari 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  06/2022- Abre crédito 

adicional suplementar na importância de R$. 

109.000,00 (Cento e nove mil reais). Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer do 

Jurídico. Moção de protesto e repudio n2  01/2022, 

Moção n 2  12/2022, que seja consignado um voto de 

profundo pesar pelo falecimento do Senhor Cid 

Valverde, ocorrido no dia 07/04/2022. Moção n2 
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013/2022, que seja consignado um voto de profundo 

pesar pelo falecimento da Senhora Augusta Castilho 

Ferres da Silva, ocorrido no dia 10/04/2022. Dando 

continuidade dentro do expediente do dia a Senhora 

Presidente colocou a moção de n212/2022, em 

discussão, não havendo discussão está em votação, 

aprovada por unanimidade de votos. Moção n2  

013/2022, está em discussão, não havendo discussão, 

está em votação, aprovada por unanimidade de votos. 

Moção n 2  01/2022. Está em discussão. Na tribuna o 

vereador Marcos fez sua indignação em relação a 

contratação de mais funcionário para estar prestando 

serviços para câmara é um gasto desnecessário não 

estamos para julgar ninguém, mas ao menos a câmara 

de vereadores tinha que ter sido comunicada. Da 

mesma forma que foi feita a troca do jurídico nenhum 

vereador estava ciente da troca então acho que 

votamos na Presidente e temos o direito de saber o 

que acontece dentro dessa casa de leis. Na tribuna o 

vereador Gilmar Wagner Bonfim. Está indignado com a 

contratação o vereador não concorda. Marcos fez jus 

as palavras do vereador Marcos e Gilmar. Marcos acha 

que o ato é legal, porém imoral. Na tribuna Pedro 

Prudente também não concorda com as atitudes da 

vereadora, porém fez diversas perguntas para a 

mesma para amenos saber o motivo da contratação. 

vereador quer saber se a Empresa tem a nota fiscal 

para emitir. Pedro disse ser do partido, mas não é de 

acordo com a contratação ele pede para que seja 

revisto o contrato e a câmara de vereadores não 

cnnrnrrla nnr mais nuu°. gPiA iim atn legal  nn  tpm 
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necessidade alguma dessa contratação. Na tribuna a 

vereadora  Leticia  fez jus as palavras dos vereadores 

disseram também que a vereadora vem realizando um 

ótimo trabalho na câmara, porém poderia ter dado 

uma explicação aos demais vereadores da casa. 

Continua em discussão, não havendo mais discussão, 

está em votação, aprovada por maioria absoluta dos 

votos. Na tribuna Pedro Prudente fez uma indicação 

verbal indicando para o Senhor Prefeito Municipal se 

há possibilidade de estar entrando num acordo com os 

funcionários que fazem parte da frente de trabalho 

para que seja divido os serviços devidos diversas ruas 

da cidade estarem necessitando de varredores e 

muitas vezes ficam diversos funcionários da frente de 

trabalho em um só local. É necessário fazer a 

distribuição desses funcionários para melhor atender 

Pedro Prudente deixou claro que houve uma grande 

chance da vereadora ter explicado sobre o contrato e 

fazer sua defesa infelizmente a câmara de vereadores 

ficou sem resposta. 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  rig  06/2022, juntamente 

com os pareceres da comissão. Na tribuna José Mauro 

é a favor do Projeto de Lei. Marcos também é a favor 

do Projeto de Lei. Continua em discussão, não havendo 

discussão está em votação, aprovado por unanimidade 

de votos. Na tribuna a vereadora Nilce parabeniza a 

vereadora  Leticia  pelo seu aniversário e parabenizou o 

gP11 filhn Hpitnr A verparinra I pticia agrarierpti tnring 
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Não havendo mais ninguém para fazer o uso da palavra 

na Ordem do dia a Senhora Presidente 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, 22 de abril de 2022. 

ELEN SILVA DE OLIVEIRA 

Presidente 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 	SILVANO JOSÉ DA SILVA 

19  Secretário 	 29  Secretário 
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