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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/11/2021. 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e 

um foi realizada a 20g (vigésima) 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 e Valdeci Gomes e Elen 

Silva de Oliveira. 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 a vereadora Nilce da Silva Costa Vacari 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, aprovada por maioria 

unanimidade de votos. Dando continuidade o Senhor Presidente 

pediu para secretária fazer a leitura das matérias no expediente do 

dia. Moção n2  29/2021, consignando um voto de profundo pesar 

pelo falecimento do Senhor Afonso Chimini, ocorrido no dia 

01/11/2021. Dando continuidade não havendo mais matérias a tratar 

no expediente do dia o Senhor Presidente colocou a moção em 

discussão, não havendo discussão, está em votação, aprovada por 

unanimidade de votos. Dando continuidade está livre a palavra aos 

Senhores vereadores. Na tribuna o vereador Marcos Rogério fez uma 

explanação sobre fazer a verificação da lombada na entrada da 

cidade. Parabenizou pela conquista da emenda para a Unidade Básica 

no valor de R$ 400,000.00 para ampliação e reforma da mesma o 

vereador também parabenizou a administração em geral. José Mauro 

parabenizou todos pela administração e parabenizou o Prefeito pela 

carreata que irá acontecer no dia 17 e também a confraternização 

que acontecerá no final do ano. 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 nrriem dri 
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dia está em franqueada a palavra aos senhores vereadores. Marcos 

comentou sobre uma correção no salário dos funcionários municipal 

e no plano de carreira. Gilmar comentou ser muito bem colocada a 

indicação do vereador Marcos em relação ao reajuste. Gilmar deixou 

bem claro que não visamos partido e sim trabalhamos em prol da 

população. 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 Lourencetti, lavrou a 

presente ata que vai assinada pelo 12 secretário e 2° secretário no 

carimbo de aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 10 de novembro de 2021. 

JOSÉ MAURO LOURENCETTI 

Presidente 

PEDRO PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA SILVANO JOSÉ DA SILVA 

12 Secretário 	 2° Secretário 
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