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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/04/2021. 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte 

e um foi realizada a 6g (sexta) sessão ordinária, sob a presidência do 

Senhor José Mauro Lourencetti, 12  Secretário o vereador Pedro 

Prudente de Oliveira e 29  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 fazer a oração 

do pai nosso. Em seguida o Senhor Presidente pediu para secretária 

fazer leitura da ata da sessão anterior. Dando sequência o Presidente 

solicitou a dispensa da leitura da ata por ser do conhecimento dos 

senhores vereadores. Dando continuidade esta em discussão, a ata 

da sessão anterior, não havendo discussão, está em votação, 

aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade o Senhor 

Presidente pediu fez a leitura das matérias no expediente do dia. Ato 

ng 01/2021 de 06/04/2021. Indicação 43/2021, autoria do vereador 

Silvano José da Silva Indicações Os 44 e 45/2021, autoria da 

vereadora Nilce da Silva Costa Vacari e Indicação ng 46/2021, autoria 

da vereadora  Leticia  Rosa Augusto. Moção de n9  09/2021. Que seja 

consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora 

Jusilene Soares Santos,Rapanelli, ocorrido no dia 25/04/2021. Dando 

continuidade o Senhor Presidente colocou a moção de ng 09/2021, 

em discussão não havendo discussão está em votação, aprovada por 

unanimidade de votos. Esta em discussãoa Indicação ng 43/2021. Na 

tribuna o vereador Silvano comentou a importância de comprar um 

carro para a Casa da Agricultura para que os produtores possam estar 

visitando os nossos agricultores. Indicação n2  044 e 045/2021esta 

livre a palavra aos senhores vereadores. Na tribuna Nilce fez 

explanações sobre as indicações pedindo a senhor prefeito que 

olhasse com carinho e atenção para esses casos, afinal com a 

pandemia vem prejudicando ainda mais essas famílias seria 

importante que fosse entregue o leite para as crianças carentes do 
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nosso município menores de sete anos. Nilce também relatou a 

importância de divulgar o relatório atualizado diariamente sobre 

informes do Covid-19 com as devidas informações. Indicação n2  

46/2021. Na tribuna a vereadora  Leticia  comentou que seria 

importante que a Elektro tomasse as devidas providências em 

relação as lâmpadas queimadas do município. José Mauro fez a 

leitura do Oficio de n9  101/2021. Na tribuna o vereador Wagner 

Bonfim agradeceu o Deputado Mauro Bragatto pela aquisição de 120 

cestas básicas para o município de Nova Guataporanga. A vereadora 

agradeceu todos que tiraram um tempinho para estar assistindo a 

sessão. Valdeci Gomes questionou sobre a residência do Senhor 

Algemiro porque estão demorando para fazer os muros na 

residência. Em relação ao Oficio que foi lido pelo vereador José 

Mauro a vereadora Nilce questionou sobre a Lei 8.080 o sus que dá 

direito de todos e é um dever do Estado os diabéticos adquirir o 

aparelho. Quanto ao covid se mudar para a Unidade Básica de Saúde 

ninguém comunicou nem a vereadora e nem a doutora que fazem 

parte do COVID instalado no CCI. Marcos fez uma indicação verbal 

indicando a possibilidade de entrar em contato com o Setor 

Competente e estar fazendo uma rota alternativa com os caminhões 

das usinas que trafegam na ponte situada no Bairro Paulistinha 

segundo o vereador ele não sabe se a ponte tem estrutura para estar 

trafegando esses caminhões. Pedro Prudente questionou sobre os 

assuntos em questão durante a sessão todas indicações bem 

colocadas e tudo bem explanado, inclusive ele deixou claro que a 

Elektro possui um telefone e qualquer munícipe pode acionar. A 

vereadora Nilce indagou sobre o assunto COVID dizendo ser uma 

doença traiçoeira e que merece atenção. José Mauro comentou que 

é um caso muito polêmico e a Pandemia é uma engogta vamos ouvir 

diversas reclamações afinal toda mudança gera descontentamento. 

Dando continuidade e não havendo mais matéria e nem palavra no 

expediente do dia, o Senhor Presidente passa os trabalhos para 

Ordem do dia. Dentro da Ordem do dia está em discussão o Ato de 

n2  01/2021, em 22  turno não havendo discussão, está em votação, 
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aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade 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, 29 de abril de 2021.  

JOSE  MAURO  LOU RENCETTI  

Presidente 

PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA 	SILVANO  JOSE  DA SILVA 

1° Secretário 	 2° Secretário 


