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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/12/2021. 

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

e um foi realizada a 23g (vigésima terceira) 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, 

Marcos Rogério  Jacobs,  Nilce da Silva Costa Vacari, Elen Silva de 

Oliveira Valdeci Gomes e ausente a vereadora  Leticia  Rosa Augusto. 

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 da vereadora 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 n° 018/2021 Institui o Regime de Previdência Complementar 

no Município de Nova Guataporanga, fixa o limite máximo para 

concessão de aposentadoria e pensões pelo regime de previdência 

de que trata o artigo 40, da Constituição Federal, autoriza a adesão a 

plano de benefícios de previdência complementar, e dá outras 

providências. Projeto de Lei n° 019/2021. Estabelece valor mínimo 

para ajuizamento de ação de execução fiscal, para o recebimento de 

créditos de qualquer natureza devidos á fazenda pública municipal, 

vencidos e/ou inscritos em divida ativa, executados ou no, e dá 

outras providências. Moção de agradecimento aos funcionários da 

área da saúde n° 031/2021. Dando continuidade não havendo mais 

matérias a tratar no expediente do dia o Senhor Presidente deixou 

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

fez explanações sobre a moção de agradecimentos aos funcionários 

da área da saúde e estendeu a todos os funcionários de todos os 

setores. A vereadora fez um requerimento verbal que abona a falta 
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da vereadora  Leticia  por motivo de saúde. Na tribuna o vereador 

Pedro Prudente de Oliveira ressaltou sobre a moção de 

agradecimentos aos funcionários que fez um ótimo trabalho 

principalmente durante a pandemia no qual a luta está sendo difícil 

de enfrentar. A todos os funcionários independente de setor os 

parabéns. Na tribuna Marcos  Jacobs  parabenizou todos os 

funcionários da Unidade Básica de Saúde. Marcos também 

parabenizou o Deputado Ataide  Teruel  pela emenda de $80.000,00 e 

indicou ao Prefeito se houver possibilidade de estar comprando um 

veiculo carroceria para Ecoden e Zoonoses. Na tribuna o vereador 

José Mauro Lourencetti comunicou a todos os vereadores e 

agradeceu a presença da Secretária da Saúde a Fernanda Borssank e 

o enfermeiro da  area  da saúde o José Carlos Felipe estendendo o 

convite a todos os funcionários da Unidade Básica para serem 

homenageados no dia 22/12/2021. Dando continuidade está em 

discussão a moção de n2  031/2021, não havendo discussão, está em 

votação, aprovada por maioria absoluta de votos. Dando 

continuidade e não havendo mais nada a tratar no expediente do dia, 

o Senhor Presidente passou os trabalhos para Ordem do dia. Dentro 

da Ordem do dia ficará nas comissões os Projetos de Leis n2s 018 e 

019/2021 para que os membros das comissões analisem e possam 

dar os respectivos pareceres. Dando continuidade e não havendo 

mais matérias a tratar na Ordem do dia, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra aos Senhores vereadores. Não havendo ninguém 

para fazer uso da palavra na Ordem do dia o Senhor Presidente 

franqueou a palavra aos Senhores vereadores. Ninguém para fazer o 

uso da palavra na Ordem do dia. 0 senhor Presidente deu inicio a 

eleição da nova mesa da Câmara para o ano de 2022. Ficando assim 

constituída Presidente: Elen Silva de Oliveira 06 votos, 1° Secretário 

Silvano José da Silva 03 votos 22  Secretária  Leticia  Rosa Augusto 03 

votos 12  Vice- Presidente, Pedro Prudente de Oliveira 04 votos, 2° 

Vice- Presidente, José Mauro Lourencetti 04 votos. Dando 

continuidade após a eleição o Senhor Presidente fraqueou a palavra 

aos Senhores vereadores. Na tribuna o vereador Silvano agradeceu 

todos os vereadores. Gilmar Wagner Bonfim agradeceu a todos e 
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Explanou que o importante é concorrer sem denigrir a imagem de 

ninguém parabenizou os trabalhos dessa casa de leis desejando um 

feliz Natal a todos e um próspero ano novo. Continua livre a palavra 

não havendo mais ninguém para fazer uso da palavra o Senhor 

Presidente desejou feliz Natal e um próspero ano novo a todos 

vereadores a vereadora Elen agradeceu pela confiança dos 

vereadores e desejou um feliz Natal a todos e um próspero ano novo 

cheio de paz e muita saúde. 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 1° Secretário e 29  secretário no carimbo de 

aprovação. 

Sala das sessões "Vereador José Prudente de Oliveira". 
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TERMO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA 0 ANO DE 2022. 

Ao primeiro dia de janeiro de dois mil e vinte e dois ás 09h0Omin (nove) horas, 

nesta cidade de Nova Guataporanga SP no prédio da câmara Municipal de Nova 

Guataporanga de conformidade com o Regimento Interno desta Casa de Leis, reuniram-

se os vereadores eleitos para nova mesa diretora para o ano de 2022, em eleição 

realizada na sessão Ordinária do dia 20/12/2021. Conforme consta na Ata, para 

tomarem posse conforme determina a Legislação. Ficou constituída a referida mesa. 

Presidente Elen Silva de Oliveira, 1° Secretário Silvano José da Silva 22 Secretária  

Leticia  Rosa Augusto 19  Vice- Presidente Pedro Prudente de Oliveira 2° Vice-

Presidente José Mauro Lourencetti. Em seguida foram empossados conforme 

formalidades regimentais. Para constar eu Christiane Valverde Auxiliar Diretora 

Legislativa, lavrei o presente termo que depois de lido, foi assinado por todos os 

membros da mesa. 

Nova Guataporanga, 12 de janeiro de 2022. 

Presidente —  E Liryv 	Cli—I.ACZ. 	 Vse.)-14Q.d 

1° Secretário-  VA)149 	),k 
2° Secretário- 

1° Vice- Presidente- 

22 Vice-President  

Vereadores- 



Presidente —  tiUN•1 

1° Secretário- 

22 Secretário- 

12 Vice- Presidente- 

29  Vice-Presidente- 

Vereadores- 

Câmara  Municipal de Nova Guataporanga 
CNPJ 53.307.112/0001-56 

Rua Brasil, n°350 —  Fone:  (18) 3856.1231 — Cep. 17950-000 
Email: secretaria@emnovaguataporanga..sp.gov.br  

TERMO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA 0 ANO DE 2022. 
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nesta cidade de Nova Guataporanga SP no prédio da câmara Municipal de Nova 

Guataporanga de conformidade com o Regimento Interno desta Casa de Leis, reuniram-

se os vereadores eleitos para nova mesa diretora para o ano de 2022, em eleição 

realizada na sessão Ordinária do dia 20/12/2021. Conforme consta na Ata, para 

tomarem posse conforme determina a Legislação. Ficou constituída a referida mesa. 

Presidente Elen Silva de Oliveira, 1° Secretário Silvano José da Silva 2° Secretária  

Leticia  Rosa Augusto 12  Vice- Presidente Pedro Prudente de Oliveira 22  Vice-

Presidente José Mauro Lourencetti. Em seguida foram empossados conforme 

formalidades regimentais. Para constar eu Christiane Valverde Auxiliar Diretora 

Legislativa, lavrei o presente termo que depois de lido, foi assinado por todos os 

membros da mesa. 

Nova Guataporanga, 1° de janeiro de 2022. 
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