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15a. (décima-quinta) Sessão Ordinária do ano 
I o . (primeiro) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 19 de outubro de 2021. 

Aos dezenove dias do mês de outubro 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-quarta sessão ordinária, realizada no dia cinco de 
outubro de dois mil e vinte e um. O Vereador Edcarlos 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 da Mensagem n°. 96/2021 que 
encaminha o Projeto de Lei n°. 96, de autoria do prefeito municipal, que "Dispõe sobre a 
Ouvidoria do Município de Nova Luzitânia 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°. 96, não houve 
oradores, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei 
n°. 97/2021, de autoria do prefeito municipal, que "Altera e inclui dispositivos da Lei n°. 
855/2003". 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°. 97, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, 
o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 98/2021, de autoria do prefeito municipal, que 
"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial 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°. 98, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o primeiro secretário leu 
o Projeto de Lei Complementar n°. 04/2021, de autoria do prefeito municipal, que "Adequa a 
Legislação Municipal à Emenda Constitucional n°. 103/2019 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-A 
aprovados por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão e votação o projeto de lei 
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complementar n°. 04, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais a ser 
apreciado ou deliberado na ordem do dia, o presidente comunica aos Vereadores que está à 
disposição os projetos de lei referente ao orçamento para 2022, anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2022 e o Plano Plurianual para 2022/2025, e que os mesmos foram 
encaminhados as comissões para análise, maiores informações na secretaria da Câmara. Informa 
também que está à disposição, na secretaria da Câmara, as contas da prefeitura do exercício de 
2019, e que a mesma já foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamento dar parecer 
no prazo regimental, e deixou franca a palavra aos senhores vereadores. Usou a palavra a 
Vereadora Meire que agradece o prefeito pelos projetos, em especial ao projeto n°. 97, que foi de 
sua autoria a indicação de incluir os proprietários rurais no sorteio do iptu que acontece no final 
do ano, pois eles também ajudam no crescimento do município; também parabeniza o prefeito 
pelo envio dos projetos com antecedência, que assim os vereadores têm tempo hábil para analisar, 
pois isso já era uma reivindicação antiga; parabeniza também o diretor da divisão de agricultura, 
o Lucimar, e sua equipe, que vem atendendo da melhor maneira possível na zona rural; dá boas 
vindas ao intérprete de libras. Em seguida, usa a palavra o presidente Wagner, que agradece a 
equipe técnica do prefeito pelo atendimento a ele e a população, por procurarem atender e resolver 
o problema de cada um que procura a administração, pois é dessa forma que se faz política, 
administrando voltado aos que mais precisam; também comenta sobre uma solicitação de que fez 
ao prefeito, pra cadastramento do município para participar de uma plataforma do governo 
estadual e se possível, poderia ter um pólo de aprendizagem, era preciso fazer o cadastro e 
aguardar para saber se o município seria contemplado com cursos gratuitos, e obteve resposta do 
prefeito que o município não teria estrutura física para receber esses cursos, então não foi feito o 
cadastramento, diz que ficou triste com a resposta em se tratando de educação; agradece ao 
interprete de libras que iniciou seu trabalho na sessão, agradece aos funcionários da câmara pelo 
empenho para fazer essa contratação, e agradece a todo o público. Ninguém mais fazendo uso da 
palavra, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia três 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, 19 de 
outubro de 2021. 
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