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8a. (oitava) Sessão Ordinária do ano 
2 o. (segundo) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 07 de junho de 2022 
Horário: 20 horas 

Aos sete dias do mês de junho 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 ausência da Vereadora Meire Rosi do 
Nascimento. 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 
sétima sessão ordinária do ano, realizada no dia dezessete de maio 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 da Mensagem do Projeto de 
Lei n" 25/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2023 e dá outras providências"; em seguida, o segundo 
secretário leuos 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°. 25, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o 
Projeto de Lei n°. 29/2022, 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°. 29, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o 
Projeto de Lei n°. 30/2022, 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°. 30, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o 
Projeto de Lei n°. 31/2022, 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 
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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°. 31, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o 
Projeto de Lei n°. 32/2022, 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°. 32, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o 
Projeto de Lei n". 33/2022, 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°. 33, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o 
Projeto de Lei n°. 34/2022, 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°. 34, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o 
Projeto de Lei n°. 35/2022, 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°. 35, 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 vereador Antônio Sebastião, agradeceu ao público presente, parabenizou o prefeito 
pelo evento ocorrido no final de semana, disse que agradou a todos, inclusive ao pessoal de 
cidades vizinhas. Parabenizou o prefeito pela grade de shows que está sendo contratada para 
festa do peão, agradeceu e parabenizou também a equipe da comissão Camilo Boiadeiro pelo 
trabalho feito na cavalgada, e falou que os apoia no que precisarem. Em seguida, disse que os 
projetos que foram votados nessa sessão estavam protocolados desde vinte e quatro de maio e 
que, o prefeito, pediu para que houvesse uma sessão extraordinária. Falou que não sabe o 
porquê da sessão extraordinária não ter acontecido já que havia mais de um milhão em 
projetos para serem aprovados e pediu explicação ao presidente. Falou que o prefeito ligou 
para o presidente da câmara que disse que não haveria vereadores o suficiente. Em seguida 
falou que, se os vereadores fossem convocados, a maioria viria à sessão extraordinária. Em 
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seguida, falou que isso foi um desrespeito com os outros vereadores e com a população. Falou 
que por conta do período eleitoral, agora já não há mais tempo hábil para a prefeitura licitar 
empresas para execução das obras. Explicou que se as obras começassem antes do período 
eleitoral, não haveria necessidades de pará-las. mas que, após o começo desse período, não se 
pode começar a execução de obras e que agora tem-se o risco de perder essas emendas, pois 
ficando para o ano que vem, outro governador pode ser eleito e consequentemente, essas 
emendas cortadas. Em seguida usou a palavra o presidente Wagner, agradeceu ao público 
presente, disse que é importante a participação da população, justificou a falta da vereadora 
Meire que foi por conta da Covid-19. Parabenizou o evento do final de semana pela segurança 
que teve, e disse que não esteve presente por precaução quanto ao contágio da Covid-19. 
Disse que, como representante da Câmara Municipal, foi convidado pelo provedor da Santa 
Casa de Araçatuba, juntamente com o Deputado Vanderlei Macris, para averiguarem a 
situação da Santa Casa, que estava com cem por cento dos leitos ocupados naquele dia e que 
havia mais de seis crianças aguardando internação. Em seguida explicou que o Iamspe já não 
é mais atendido em Araçatuba e que mais de trinta mil pessoas migraram para o SUS. Falou 
que o provedor da Santa Casa pediu para que os vereadores que conseguirem direcionar 
emendas para a Santa Casa de Araçatuba, que o façam, pois a situação tende a piorar. Disse 
que ficou horrorizado com aquela situação. Em seguida, falou que nada é feito sem Lei e que 
plantar o vírus da desinformação é muito fácil, explicou que a Câmara tem departamento 
jurídico, comissões e pessoas responsáveis por toda matéria que chega. Lembrou que na 
sessão anterior não havia nenhum projeto e, em seguida questionou a urgência dos projetos 
para que fosse feita uma sessão extraordinária. Disse que não foi apresentada nenhuma 
fundamentação quanto á urgência dos projetos e que ninguém, em momento algum, falou em 
não aprovar projetos ou perder projetos. Disse que não fez a sessão extraordinária porque 
sabia que não havia risco de perder nenhum projeto. Explicou que se não der tempo de 
executar a obra, não é perdida, apenas prorrogada para o ano seguinte. Disse que está na 
política há quatorze anos e que nunca deixaria de votar um projeto com o risco de perdê-lo. 
Em seguida, falou que há uma balança comprada há dois anos e que não sabe o porquê o 
prefeito ainda não realizou a instalação. Falou também que há mais de seis pedidos de 
informações e que em noventa dias ainda não foram respondidas. Agradeceu ao Deputado 
Roque, disse que ganharam várias conduções e que foram informados pelo gabinete do 
Deputado que já haviam chegado, mas que não foram informados por parte da prefeitura. 
Falou que não concorda com o pedido de sessão extraordinária sem fundamentação e que na 
próxima sessão extraordinária será estudada a necessidade e visto se a prefeitura justificou o 
pedido para sessão. Falou que no dia seguinte estará indo até a Casa Civil acompanhado com 
o procurador da Câmara e que inclusive levará cópia dos projetos para averiguar questão de 
prazos. Agradeceu ao Deputado Cauê Macris que irá recepcioná-los e que também irão em 
outras secretarias e gabinetes e que mais coisas boas virão para Nova Luzitânia. Em seguida 
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pediu a Deus que tudo que esteja programado seja cumprido com segurança durantes as 
festas, da forma que já vem acontecendo. Pediu a Deus e à Nossa Senhora Aparecida que 
proteja a todos. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o presidente convocou os vereadores 
para a próxima sessão ordinária no dia vinte e um de junho 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, 07 de junho de 2022. 
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