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5 a. (quinta) Sessão Ordinária do ano 
2 o. (segundo) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 19 de abril de 2022. 

Aos dezenove dias do mês de abril 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 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 quarta 
sessão ordinária do ano, realizada no dia cinco de abril de dois mil e vinte e dois. O vereador 
Luciano 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°. 21/2022, de autoria 
do Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei 2.077 de 24 de 
janeiro de 2022 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°. 21, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 
22/2022, de autoria do Prefeito, 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°. 22, não houve oradores, 
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 
23/2022, de autoria do Prefeito, 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°. 23, não houve oradores, 
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 
24/2022, de autoria do Prefeito, 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. 
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Em seguida, foi colocado em discussão e votação o projeto de lei n°. 24, não houve oradores, 
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 
26/2022, de autoria do Prefeito, 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°. 26, não houve oradores, 
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 
27/2022, de autoria do Prefeito, 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°. 27, não houve oradores, 
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Requerimento n°. 
07/2022, de autoria da Vereadora Meire Rosi do Nascimento, que "Requer ao Prefeito 
Municipal que busque junto a CDHU informações sobre a situação em que se encontra as 
obras das 62 casas da CDHU que foram sorteadas e ainda não foram entregues, e dê uma 
posição publicamente a todos os contemplados que aguardam ansiosos por suas casas"; em 
seguida, foi colocado em discussão e votação o requerimento n°. 07, não houve oradores, 
sendo aprovado por unanimidade. Nada mais a ser apreciado ou deliberado na ordem do dia, o 
presidente informa que está à disposição na secretaria para análise o projeto de lei referente as 
diretrizes orçamentárias para 2023, e deixou franca a palavra aos senhores Vereadores. Usou a 
palavra a vereadora Meire que agradece a todos os vereadores pela aprovação do seu 
requerimento, pois como ela é cobrada acredita que todos são cobrados a respeito dessas 
casas, diz que já buscou algumas vezes saber sobre a finalização dessa obra, mas não tem uma 
resposta concreta, então pede que o prefeito juntamente com a CDHU dê um posicionamento 
para essas famílias que foram sorteadas, já sabem seu endereço e não tem uma resposta, e 
espera que em breve o prefeito dê uma posição a todas as famílias e também à população; fala 
também que suas contas da câmara de 2020, quando foi presidente, foram aprovadas pelo 
tribunal de contas, agradece a Deus e toda equipe da câmara, porque pra ser presidente não 
precisa ter faculdade, todos tem competência de presidir a casa, o que precisa ter é humildade, 
sabedoria e discernimento, porque sentar na cadeira de presidente não faz a pessoa melhor que 
ninguém, pois o intuito é conduzir os trabalhos da melhor maneira possível e sem lado 
partidário, e acredita ter feito assim seu trabalho, contando sempre com o apoio dos 
servidores, e se sente com o dever cumprido. Em seguida, usa a palavra o vereador Ronaldo 
para agradecer o Deputado Cézar pelos cem mil reais para reforma do velório que já está em 
andamento, também pelos cinquenta mil reais para equipamentos para a saúde que já está na 
conta, e mais cinquenta mil reais também para equipamento para a saúde, agradece e diz que 
está muito feliz. Em seguida, usa a palavra o presidente Wagner e também comenta sobre a 
espera, expectativa e demora na entrega das casas que já foram sorteadas, e diz que entrou em 
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contato com a CDHU para marcar reunião e saber onde está o problema, pois os sorteados 
ainda continuam pagando aluguel, e acha que o requerimento é bem-vindo e espera que seja 
respondido, diferente dos demais ofícios que tem encaminhado ao prefeito e não tem resposta, 
e sugere aos sorteados que se reúnam e procurem o prefeito para obter esclarecimentos; fala 
também aos aposentados que estão tentando a possibilidade de algum benefício para eles, 
explica que o vereador não pode criar despesa, somente o prefeito pode fazer isso, mas que 
tudo precisa de estudos técnicos da equipe da prefeitura; agradece ao Deputado Cézar pela 
emenda pro município, agradece também ao Deputado Fausto Pinato por emenda que está 
sendo viabilizada pro município, agradece o empenho de todos os vereadores por buscar 
verbas e pela aprovação dos projetos. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o presidente 
convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia três 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, 19 de abril de 2022. 

2° Secretário 
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