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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/12/2021. 

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

um foi realizada a 22° (vigésima segunda ) sessão ordinária, sob a 

presidência do Senhor José Mauro Lourencetti, 1° Secretário o 

vereador Pedro Prudente de Oliveira e 2° Secretário vereador, 

Silvano José da Silva. Constatando a chamada oral dos vereadores 

registrando a presenças dos seguintes: Gilmar Wagner Bonfim,  

Leticia  Rosa Augusto, Marcos Rogério  Jacobs,  Nilce da Silva Costa 

Vacari , Elen Silva de Oliveira ausente o vereador 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 Vagner Bonfim fez um requerimento 

verbal solicitando a leitura da dispensa da ata por ser do 

conhecimento dos senhores vereadores. Dando continuidade o 

Presidente colocou o requerimento do vereador em discussão, 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. Projeto 

de Lei n2  01/2021, de 03/12/2021. Abono no vale compras do 

legislativo na cesta básica de alimentos. Projeto de Lei n2 017/2021 

Abono no vale alimentos da Prefeitura Municipal. Projeto de Lei n° 

012/2021. Dando continuidade não havendo mais matérias a tratar 

no expediente do dia o Senhor Presidente deixou livre a palavra aos 

senhores vereadores, não havendo discussão, está em votação, 

aprovada por maioria absoluta de votos. Dando continuidade está 

livre a palavra aos Senhores vereadores. Na tribuna a vereadora Nilce 

indicou a possibilidade de estar colocando alarmes nos quartos onde 

ficam os pacientes na Unidade Básica. A vereadora também 

comentou sobre a prevenção da Sucen estar fazendo a nebolização 

da prevenção contra o mosquito da dengue em nosso município. Se 

possível manter as agentes no cargo da função. A vereadora também 

comentou a possibilidade de estar fazendo cursos preparatórios para 

essas agentes. Na tribuna Jose Mauro fez explanações sobre o portal 
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da transparência. Pedro fez explanações sobre a fala da vereadora 

Nilce em relação a vigilância. Pedro explanou sobre a lombada que 

foi feita na entrada da cidade onde foi feita a adequação. Na tribuna 

a vereadora Nilce indicou a possibilidade de estar fazendo faixas de 

estacionamento de motociclistas atrás da Unidade Básica de Saúde. 

Dando continuidade continua livre a palavra aos Senhores 

vereadores. Ninguém para fazer o uso da palavra o Senhor Presidente 

passou para Ordem do dia. Na ordem do dia esta em discussão o 

Projeto de Lei n° 01/2021, juntamente com os Pareceres. Não 

havendo discussão, está em votação, aprovado por maioria absoluta 

de votos. Está em discussão, o Projeto de Lei n° 017/2021. Marcos é 

a favor do Projeto de Lei. Continua em discussão, não havendo 

discussão, está em votação, aprovado por maioria absoluta de votos. 

Está em discussão o Projeto de Lei n° 12/2021. Está em discussão, 

aprovado por maioria absoluta de votos. Na tribuna o vereador 

Marcos fez explanações em relação ao Projeto de Lei dizendo ser a 

favor. Pedro explanou sobre o abono de Natal dizendo ser de grande 

valia. Gilmar também parabenizou o Prefeito pelo abono no vale 

alimentação e finalizando se lanço pré-candidato a presidente da 

câmara municipal. Dando continuidade não havendo mais ninguém 

para fazer o uso da palavra o Senhor Presidente declarou encerrada 

a presente sessão. E para constar eu José Mauro  Lou  rencetti, lavrou 

a presente ata que vai assinada pelo 12 secretário e 22  secretário no 

carimbo de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 09 de dezembro de 2021.  

JOSE  MAURO LOU RENCETTI 

Presidente 

ELEN SILVA DE OLIVEIRA 	 SILVANO  JOSE  DA SILVA 

19  Secretário 	 29  Secretário 


