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11a. (décima-primeira) Sessão Ordinária do ano 
2°. (segundo) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 16 de agosto de 2022 
Horário: 20 horas 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às vinte 
horas, no recinto da Câmara Municipal de Nova Luzitânia, situado à Rua José da Silva 
Carvalhaes n°. 1767, sob a Presidência do Vereador Wagner Sebastião da Silva, e 
secretariado pelos Vereadores Anderson Fabiano Amenta, primeiro secretário e Ronaldo 
dos Reis do Amaral Fagundes, segundo secretário. O Presidente solicitou ao primeiro 
secretário que fizesse a chamada dos senhores Vereadores, constatou-se a presença de todos. 
Dando número legal, sob a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a sessão. 
E X P E D I E N T E : O Presidente solicitou do primeiro secretário a leitura da Ata da décima 
sessão ordinária do ano, realizada no dia dois de agosto de dois mil e vinte e dois. O vereador 
Marcos requereu a dispensa da leitura da Ata, colocado o pedido em discussão e votação, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocada em discussão e 
votação a Ata da última sessão, não houve oradores, sendo aprovada por unanimidade. Nada 
mais a ser apreciado no expediente, passou-se a ordem do dia. ORDEM DO DIA: O 
presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do Projeto de Lei n° 46/2022, de autoria 
do Prefeito Municipal, que "Autoriza o recolhimento de encargos previdenciários e dá outras 
providências"; em seguida, o segundo secretário leu os Pareceres das Comissões de Justiça e 
Redação e Finanças e Orçamento para o projeto, que colocados em discussão, não houve 
oradores, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão e 
votação o projeto de lei n°. 46, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida, o primeiro secretário leu a Mensagem do Projeto de Lei n° 48/2022, de autoria do 
Prefeito, que "Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares e dá providências 
correlatas"; em seguida, o segundo secretário leu os Pareceres das Comissões de Justiça e 
Redação e Finanças e Orçamento para o projeto, que colocados em discussão e votação, não 
houve oradores, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão e 
votação o projeto de lei n°. 48, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida, o primeiro secretário leu a Mensagem do Projeto de Lei Complementar n° 
03/2022, de autoria do Prefeito, que "Dispõe sobre a criação e extinção de cargos públicos 
efetivos; estabelece normativa sobre o abono de permanência; estabelece piso salarial para 
enfermeiro e técnico de enfermagem; rege sobre o regime de dedicação plena RDP e dá outras 
providências"; em seguida, o segundo secretário leu os Pareceres das Comissões de Justiça e 
Redação e Finanças e Orçamento para o projeto, que colocados em discussão e votação, não 
houve oradores, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, foi colocado em primeira 
discussão e votação nominal o projeto de lei complementar n°. 03, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade em primeira votação. Nada mais a ser apreciado ou deliberado na 
ordem do dia, o presidente deixou franca a palavra aos senhores vereadores. Usou a palavra o 
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presidente Wagner que agradece a presença de todos, aos vereadores pela aprovação dos 
projetos; comenta sobre o projeto enviado pelo executivo implantando o piso dos enfermeiros 
e técnicos, que é uma grande conquista; fala sobre a criação de cargos de agente de saúde, é 
um concurso que era pra ser feito há muito tempo, mas não tinha uma categoria reconhecida, 
e com o reconhecimento da categoria pelo presidente da república não há como não fazer o 
concurso, e depois o prefeito verá a viabilidade de conceder as gratificações de RDP e o 
abono de permanência; comenta que a gratificação de RDP era tirada nas férias do 
funcionário e agora não será mais tirada, são vitórias conquistadas; agradece ao deputado 
Fausto Pinato que votou a favor do piso salarial de enfermagem; agradece aos deputados 
Roque e Campos Machado que estão criando no município o partido Avante; fala que o 
deputado Fausto Pinato perguntou mais uma vez da instalação da balança, e pede que o 
executivo formalize a instalação; agradece ao vereador Marcos pela parceria com a deputada 
Analice Fernandes, quem ganha é o município com as parcerias; em seguida, convocou os 
vereadores para a próxima sessão ordinária no dia seis de setembro de dois mil e vinte e dois, 
e declarou encerrada a sessão. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que será lida, discutida e 
votada na próxima sessão. Nova Luzitânia/SP, 16 de agosto de 2022. 
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