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Data: 3 de maio de 2022. 

Aos três dias do mês de maio 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 quinta sessão ordinária do ano, realizada 
no dia dezenove de abril 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 da Mensagem do Projeto de Lei n°. 28/2022, de autoria do Prefeito 
Municipal, que "Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal e do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida - COMDEF de Nova 
Luzitânia/SP e estabelece a Política Municipal da Pessoa com Deficiência 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 discussão e 
votação o projeto de lei n°. 28, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Decreto Legislativo n°. 01/2022, de autoria 
da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre concessão de homenagem e dá outras providências"; a 
Vereadora Meire requereu que fosse lido o histórico do homenageado, o presidente justificou 
que seria lido no dia da homenagem e aceitou o pedido, então o primeiro secretário fez a 
leitura do histórico; 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 nominal o projeto de decreto legislativo n°. 01, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Decreto 
Legislativo n°. 02/2022, de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre concessão de 
homenagem e dá outras providências"; o Vereador Antônio Sebastião requereu que fosse lido 
o histórico do homenageado, e o presidente informou que todos serão lidos; 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 votaçãojaeminal o 
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projeto de decreto legislativo n°. 02, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. 
Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Decreto Legislativo n°. 03/2022, de 
autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre concessão de homenagem 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 discussão e 
votação nominal o projeto de decreto legislativo n°. 03, não houve oradores, sendo aprovado 
por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Decreto Legislativo n°. 
04/2022, de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre concessão de homenagem 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 
discussão e votação nominal o projeto de decreto legislativo n°. 04. não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Decreto 
Legislativo n". 05/2022, de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre concessão de 
homenagem 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 discussão e votação nominal o projeto de decreto legislativo n°. 05, não houve 
oradores, sendo aprovado por unanimidade. O presidente comunica aos Vereadores que a 
Câmara Municipal realizará audiência pública no dia onze de maio, as 14h30min, no auditório 
da Câmara, com o objetivo de definir as prioridades e metas da Administração Municipal, 
relacionadas a investimentos e geração de despesas para inclusão na lei de diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2023. Nada mais a ser apreciado ou deliberado na ordem do 
dia, o presidente deixou franca a palavra aos senhores vereadores. Usou a palavra o vereador 
Antônio Sebastião, que parabeniza o presidente pela divulgação da sessão ao vivo pelas redes 
sociais, pois muitas vezes a pessoa chega do trabalho e não dá tempo de vir, então assiste pelo 
facebook; agradece ao vereador Edcarlos pelo convite para quermesse beneficente ao hospital 
de Nhandeara, que sempre ajuda o município, e se coloca à disposição pra ajudar; agradece ao 
prefeito pelo convite para o baile das mães; faz um pedido ao presidente que avise aos 
vereadores quando viajar a São Paulo, porque as vezes tem um ofício pra mandar, e não dá 
pra ficar indo cada semana um vereador pra São Paulo porque gera custos; agradece ao 
deputado Campos Machado pela verba de trezentos mil reais, que já está na conta, para 
reforma e adequação da praça da bíblia; comenta sobre verbas pequenas de deputados em 
relação ao número de votos que teve na cidade, fala que não conhece os homenageados ou 
que não mereça, mas precisa fazer mais pelo município, porque homenagem é uma coisa que 
gera custos, então espera a explicação pra população sobre essas homenagens. Em seguida, 
usa a palavra o presidente Wagner, e diz que em relação a deputados, cinquenta mil já é um 
valor favorável, trezentos mil é uma esplêndida conquista para o município,.como essa do 
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deputado Campos Machado que o vereador informou, e que quando se fala em proximidade 
dos homenageados, cada um dos vereadores tem suas fontes de buscar recursos, e que os 
setecentos votos do deputado Fausto Pinato não pagam o valor de um milhão e cento e cinco 
mil que já destinou ao município desde 2018, valores que constam numa planilha que ele 
forneceu, e que nesse mandato foi uma van pedida pelo vereador Edcarlos e mais cem mil que 
está previsto, e fala que, ele e o vereador Marcos, foram muito bem recepcionados pelo 
deputado em Brasília, visitaram vários gabinetes representando a população de Nova 
Luzitânia. como da senadora Mara Gabrilli e do deputado Vanderlei Macris, e tiveram várias 
conversas que trouxeram muita experiência, informa ainda que o deputado Vanderlei Macris 
destinará cem mil reais para custeio da saúde; comenta também a grande felicidade que teve 
em Brasília, de falar no evento da CNM para mais de cinco mil pessoas representando os 
vereadores do Estado de São Paulo, e logo depois do Presidente da República, agradece ao 
secretário da república, Flávio Giussani, que deixou abertas as portas do palácio do planalto 
para uma próxima oportunidade, pois dessa vez não deu tempo, para falar sobre os problemas 
do município; comenta sobre o evento e suas salas temáticas, que foi uma viagem muito 
proveitosa e marcante; agradece ao presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, ao técnico jurídico, 
Kim Damasceno, ao consultor que deu suporte e segurança para ele falar no evento, e 
agradece a população pela oportunidade de representa-la; fala também que as homenagens 
concedidas serão entregues dentro da lei, com dotação orçamentária, e bem conversado com 
todos os servidores; agradece o convite do prefeito para o evento do dia das mães; fala que 
será um prazer participar do evento em prol ao hospital de Nhandeara e espera que a 
população abrace com carinho; deseja que todas as mães sejam abençoadas e que tenham seus 
dias iluminados. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o presidente convocou os vereadores 
para a próxima sessão ordinária no dia dezessete de maio 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, 3 de maio 

Secretário 

Ronaldo dos Reis » A. Faguníes 
2.° Secretár io 
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