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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/12/2022. 

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

e dois foi realizada a 23g ( vigésima terceira) sessão ordinária, sob 

a presidência da Senhora Elen da Silva Oliveira, 12  Secretário o 

vereador Silvano José da Silva e 22  secretaria vereadora  Leticia  

Rosa Augusto. Constatando a chamada oral dos vereadores 

registrando a presenças dos seguintes:  Leticia  Rosa Augusto, Nilce 

da Silva Costa Vacari, Pedro Prudente de Oliveira, Gilmar Wagner 

Bonfim e Valdeci Gomes. Ausente o vereador Marcos Rogério  

Jacobs.  Em seguida o Senhor Presidente pediu para que todos 

ficassem de pé para ouvir 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 dispensa da 

leitura da Ata e um requerimento verbal abonando a falta do 

vereador Marcos Rogério  Jacobs  . Dando continuidade está em 

discussão, a ata da sessão anterior, não havendo discussão, está 

em votação, aprovado por maioria absoluta de votos. E também 

em discussão, o requerimento abonando a falta do vereador 

Marcos. Não havendo discussão está em votação aprovado por 

maioria absoluta de votos. Dando continuidade a Senhora 

Presidente pediu para Secretária fazer a leitura das matérias no 

expediente do dia. Moção n2  032/2022, consignando um voto de 

profundo pesar pelo falecimento da Sra. Maria Costa dos Santos, 

ocorrido no dia 08/11/2022. Projeto de Lei 12/2022- Diretrizes 

Orçamentária para o ano de 2022, juntamente com os pareceres 

da comissão de finanças e orçamento e parecer do jurídico. 

Projeto de Lei n2  13/2022- Fixa a despesa do município para o 

exercício de 2023, juntamente com o parecer da comissão de 

finanças e orçamento e o parecer do jurídico. Projeto de Lei n2  

019/2022- Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no 

valor de R$. 255.969,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, 

novecentos e sessenta e nove reais). Projeto de Lei ng 20/2022 

Autoriza o Poder Executivo a adquirir áreas de terras Urbanas 

neste município. Dando continuidade a Senhora Presidente 

colocou a Moção de n2  32/2022, em discussão, não havendo 

discussão, está em votação, aprovada por maioria absoluta de 

votos. Dando continuidade e não havendo nada mais a tratar no 

expediente do dia está livre a palavra aos senhores vereadores. 

Na tribuna o vereador Gilmar Wagner Bonfim, fez indicação verbal 

se possível o Senhor Prefeito juntamente com o setor competente 
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estar instalando Energia Solar e que essa energia venha favorecer 

todos os setores da Prefeitura escolas, centro comunitário, creche 

e se possível climatizar também o Centro Comunitário que esta 

necessitando. Na tribuna José Mauro agradeceu e parabenizou o 

Senhor Prefeito pelas conquistas e os gestores pela linda festa de 

confraternização a chegada do Papai  Noel  e a carreata da alegria 

e agradeceu a Presidente da Câmara Municipal por ter conduzido 

os trabalhos com seriedade e pela união dos vereadores nesta 

casa de leis. Na tribuna Pedro Prudente também fez jus as palavras 

do vereador José Mauro e complementou sobre o reflexo do 

Executivo e Legislativo explanou sobre a Pá carregadeira as 

ambulâncias saveiro da Ecoden Ambulância  Van  para transporte 

de deficiente a festa para as crianças do nosso município foi 

maravilhosa. A confraternização dos funcionários foi maravilhosa. 

Na tribuna a vereadora  Leticia  parabenizou o Prefeito Municipal 

parabenizou todos os colaboradores que contribuíram pelos 

eventos que aconteceram em nosso município. A vereadora 

também agradeceu a Presidente da casa a vereadora Elen pelo 

trabalho que realizou durante o ano de 2022 como Presidente na 

Câmara Municipal. Continua livre a palavra no expediente do dia. 

Não havendo mais ninguém para fazer o uso da palavra no 

expediente do dia passamos os trabalhos para Ordem do dia. 

Dentro da Ordem do dia temos o Projeto de Lei n° 012/2022, 

juntamente com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 

e Parecer do Jurídico. Esta em discussão em 2° turno. Não 

havendo discussão, esta em votação, aprovado por maioria 

absoluta de votos. Esta em discussão, o Projeto de Lei n2  13/2022, 

juntamente com o parecer da comissão e parecer do jurídico em 

2° turno, Não havendo discussão, esta em votação, aprovado por 

maioria absoluta de votos. Está em discussão o Projeto de Lei n2  

019/2022, Autoriza Abertura no orçamento vigente, de um 

crédito adicional suplementar e dá outras providências. Está em 

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

maioria absoluta de votos. Projeto de Lei n2  020/2022. 

Juntamente com o Parecer da Comissão de finanças e orçamento 

e parecer do jurídico. Autoriza o Poder Executivo à adquirir áreas 

de terras urbanas neste Município, que especifica e, dá outras 

providências. Na tribuna José Mauro é a favor do Projeto de Lei 

agradece caso consiga a compra do terreno e que sejam 

construídas mais casas populares em nosso município. Na tribuna 

Pedro Prudente é a favor do Projeto de Lei dizendo em tribuna 

que essas conquistas das casas populares foram de vários 
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vereadores que indicaram nessa casa de Leis. Dando continuidade 

o Projeto de Lei continua em discussão, não havendo mais 

discussão está em votação, aprovado por maioria absoluta de 

votos. Dentro das Ordem do dia não havendo mãos matérias a ser 

discutidas a Senhora Presidente franqueou a palavra aos Senhores 

vereadores. Não havendo mais vereador para fazer uso da palavra 

a Presidente vai dar inicio a votação da nova mesa da Câmara para 

o ano de 2023. Dando continuidade a Presidenta Por Ordem 

alfabética chamou os vereadores para dar inicio a votação da nova 

mesa da Câmara para o ano de 2023. Após a realização da votação 

dos nobres edis A Presidente da casa convida o vereador José 

Mauro Lourencetti e o Pedro Prudente para estar acompanhando 

as cédulas. Após serem abertas as cédulas de votação ficou 

constituída a nova mesa da Câmara para o ano de 2023. Pedro 

Prudente de Oliveira Presidente 08 votos José Mauro Lourencetti, 

19  Vice-Presidente 08 votos, 22  Vice-Presidente Nilce da Silva 

Costa Vacari 06 votos 1° Secretário Marcos Rogério  Jacobs  07 

votos e 29- Secretário Gilmar Wagner Bonfim 07 votos. Dando 

continuidade a Senhora Presidente franqueou a palavra livre aos 

vereadores. Na tribuna Pedro Prudente vereador eleito 

Presidente para 2023 agradeceu primeiramente a Deus, 

agradeceu pela vida e seus familiares agradeceu os vereadores 

pela confiança de votar na chapa explanou que já foi Presidente 

nessa casa de leis em 2018 e retornando agora em 2023 está 

muito honrado pela vitória deixou um feliz Natal a todos os 

vereadores e desejou um prospero ano novo e que Deus abençoe. 

Na tribuna o vereador José Mauro parabenizou a nova mesa 

diretora da Câmara Municipal para o ano de 2023 desejou um Feliz 

Natal e um próspero Ano Novo Agradeceu o Prefeito a Presidente 

Elen e pelo empenho de todos os funcionários. A Presidente da 

Casa desejou um feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. 

Continua livre a palavra aos Senhores vereadores. Ninguém mais 

para fazer uso da palavra a Senhora Presidente declarou 

encerrada a presente sessão e para constar eu  Silvan()  Jose da 

Silva, lavrei a presente ata que vai assinada pelo 12  Secretário e 22  

secretário no carimbo de aprovação. 
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Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 

Nova Guataporanga, 22 de dezembro de 2022. 

ELEN DA SILVA OLIVEIRA 

Presidente  

SILVAN()  JOSÉ DA SILVA 	 LET(CIA ROSA AUGUSTO 

12 Secretário 	 2° Secretário 


