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16a. (décima-sexta) Sessão Ordinária do ano 
I o . (primeiro) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 3 de novembro de 2021. 

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, 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 que o primeiro secretário 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-quinta sessão ordinária, realizada no dia dezenove 
de outubro de dois mil e vinte e um. O Vereador Luciano requereu a dispensa da leitura da Ata, 
colocado o pedido em votação, foi 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°. 85/2021, de 
autoria do prefeito municipal, que "Dispõe sobre os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2022". Em seguida, o segundo secretário leu o Parecer da Comissão de 
Finanças e Orçamento para o projeto, que colocado em discussão e votação, não houve oradores, 
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão e votação o projeto de 
lei n°. 85, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o primeiro secretário 
leu a Mensagem do Projeto de Lei n°. 84/2021, de autoria do prefeito municipal, que "Dispõe 
sobre o plano plurianual do Município de Nova Luzitânia, para o período de 2022 a 2025 e dá 
outras providências". Em seguida, o segundo secretário leu o Parecer da Comissão de Finanças e 
Orçamento para o projeto, que colocado em discussão e votação, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocado em primeira discussão e votação o projeto 
de lei n°. 84, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o primeiro 
secretário leu a Mensagem do Projeto de Lei n°. 86/2021, de autoria do prefeito municipal, que 
"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Luzitânia para o exercício de 2022". 
Em seguida, o segundo secretário leu o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento para o 
projeto, que colocado em discussão e votação, não houve oradores, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida, foi colocado em primeira discussão e votação o projeto de lei n°. 86, 
não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais a ser apreciado ou deliberado 
na ordem do dia, o presidente deixou franca a palavra aos senhores vereadores. Usou a palavra o 
presidente Wagner que agradece a presença dos vereadores, fala da aprovação por unanimidade 
dos projetos de orçamento para os próximos anos, feitos pela equipe técnica da prefeitura de 
maneira que os munícipes sejam atendidos nas suas solicitações; informa a todo o público, que 
ele e o vereador Anderson, estiveram em São Paulo visitando o gabinete dos Deputados Cauê 
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Macris, Fausto Pinato e Roque Barbieri, e que em breve o município será contemplado com uma 
emenda pelo deputado Fausto Pinato, e também do Deputado Roque Barbieri; comenta que esteve 
presente na posse do Deputado Carlos Pignatari como governador substituto, e o parabeniza pelo 
trabalho; fala da visita na secretaria do esporte para discutir projeto de arena de esporte para o 
município, explica que por intervenção dos deputados parceiros, talvez o município consiga esse 
projeto. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o presidente convocou os vereadores para a 
próxima sessão ordinária no dia dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um, e declarou 
encerrada a sessão. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que será lida, discutida e votada na 
próxima sessão. Nova Luzitânia/SP, 3 de novembro de 2021. 
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