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18a. (décima-oitava) Sessão Ordinária do ano 
I o . (primeiro) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 7 de dezembro de 2021. 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às vinte 
horas, no recinto da Câmara Municipal de Nova Luzitânia, situado à Rua José da Silva 
Carvalhães 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 segunda 
sessão extraordinária, realizada no dia vinte e seis de novembro 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. Em seguida, o Presidente 
solicitou do primeiro secretário a leitura da Indicação n° 029/2021, de autoria do Vereador 
Luciano José dos Santos, que "Indica ao Prefeito Municipal que estude e providencie junto ao 
setor responsável, a execução do serviço de reparos nas valetas da Rua Cassiano Moreira, por 
serem muito profundas causando problemas aos veículos e perigo aos motoristas". Em 
seguida, o primeiro secretário leu a Indicação n° 030/2021, de autoria do Vereador Luciano 
José dos Santos, que "Indica ao Prefeito Municipal que estude e providencie com urgência 
junto ao setor responsável, a instalação de redutores de velocidade, como quebra-molas, na 
Av. Josefa Lopes Rocha, pois os carros trafegam em velocidade perigosa, colocando em risco 
os moradores". O presidente informa que as indicações serão encaminhadas ao prefeito. Nada 
mais a ser apreciado no expediente, passou-se a ordem do dia. O R D E M DO DIA: O 
presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da Emenda n°. 01 ao Projeto de Lei n°. 
107/2021, de autoria da vereadora Meire Rosi do Nascimento, que "Adiciona termo ao 
parágrafo único, do Art. 4o., do projeto de lei n°. 107/2021". Em seguida, o segundo secretário 
leu o Parecer da Comissão de Justiça e Redação para a emenda, que colocado em discussão e 
votação, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocada em 
discussão e votação a emenda n°. 01, não houve oradores, sendo aprovada por unanimidade. A 
seguir, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 107/2021, de autoria do prefeito 
municipal, que "Institui no Município o "Programa Melhor Idade Leite Social", destinado ao 
atendimento de idosos", com a emenda aprovada. 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°. 107, não houve oradores, 
sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 
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108/2021, de autoria do prefeito municipal, que "Autoriza Poder Executivo Municipal firmar 
convénio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, 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°. 108, 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 a vereadora Meire, que parabeniza o 
prefeito e toda equipe pela administração nesse ano, foi um ano difícil especialmente por ser 
uma equipe nova, parabeniza a câmara pois também ajudou muito a administração; comenta 
sobre o projeto que institui o programa melhor idade leite social, informa que o leite a ser 
doado aos idosos será um leite específico, pois não pode ser um o mesmo doado as crianças, 
fala que o projeto era uma vontade dos vereadores, e até foi feito um projeto pela mesa que foi 
vetado por motivos constitucionais, mas o prefeito preocupado em atender mandou novo 
projeto em seguida, que o programa começará a funcionar no começo do ano, e parabeniza o 
prefeito por enviar esse projeto; comenta que o prefeito está em São Paulo pra receber uma 
premiação 'Município Agro', é uma grande conquista pro nosso município, que recebeu trinta 
mil reais, e é resultado de um trabalho difícil e muito digno que tende a melhorar; comenta 
também sobre o projeto da rotatória e pavimentação, que é muito bom e que há muito tempo 
todos esperavam; diz que encerram o ano com muitas conquistas, e é preciso parabenizar o 
prefeito, por ser um menino como foi chamado, o prefeito e sua equipe fez um belo trabalho, 
deu o seu melhor pra população de Nova Luzitânia; fala de outra conquista que nunca teve no 
município e recebeu do Deputado Itamar Borges, cinquenta mil reais para castração de 
animais, mas que foram várias as conquistas; parabeniza o prefeito, a administração e os 
vereadores pelo trabalho em prol de uma Nova Luzitânia melhor, e diz que vem novidades do 
rodoanel, deseja a todos um feliz natal e feliz ano novo a todos. Em seguida, usou a palavra o 
presidente Wagner que agradece primeiramente a Deus pelo ano que passamos, parabeniza a 
todas as equipes de saúde pelo trabalho, manifesta seus sentimentos a todos que perderam seus 
entes; diz que os vereadores procuram o melhor pra população sempre buscando recursos 
junto aos deputados, e comenta também sobre a boa administração do governo do estado para 
os municípios, agradece a todos os deputados que atenderam os pedidos do município, 
ajudando a população; comenta que existe a lei de fogos, mas ela não está sendo respeitada, 
que existe lacunas na lei e que ela será melhorada; agradece a todos pela oportunidade, 
agradece e parabeniza os funcionários da casa pelo trabalho, aos prestadores de serviço, e 
deseja feliz natal e feliz ano novo a todos. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o presidente 
declarou encerrada a sessão. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que será lida, discutida e 
votada na próxima sessão. Nova Luzitânia/SP, 7 de dezembro de 2021. 
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