
Câmara Municipal de Nova Luzitània 
CNPJ 01.203.527/0001-86 

Rua José da Silva Carvalhaes, 1767 - Centro - CEP 15340-000 - SP 
Fone/Fax: (17) 3483-1120 

e-mail: cmnovaluzitania@terra.com.br \ site: camaranovaluzitania.sp.gov.br 

2 a . (segunda) Sessão Extraordinária do ano 
I o . (primeiro) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 26 de novembro de 2021. 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mi l e vinte e um, às 
dezenove horas, no recinto da Câmara Municipal de Nova Luzitània, situado à Rua José da 
Si lva 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 ausência dos vereadores 
Antônio Sebastião Gomes dos Santos, Meire Rosi do Nascimento e Odair Scaliante. Dando 
número legal, sob a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a sessão. O Presidente 
solicitou do primeiro secretário a leitura da Ata da décima-sétima sessão ordinária, realizada no 
dia dezesseis de novembro 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. E m seguida, 
foi colocada em discussão e votação a Ata da última sessão, não houve oradores, sendo 
aprovada por unanimidade. O R D E M D O DIA: O presidente solicitou ao primeiro secretário a 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo n°. 03/2021, de autoria da Comissão de Finanças e 
Orçamento, que "Dispõe sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Nova Luzitània, referente 
ao exercício de 2019"; que colocado em discussão e votação nominal, não houve oradores, 
sendo aprovado por unanimidade. E m seguida, o primeiro secretário leu o Veto do Executivo 
ao Projeto de Le i n°. 95/2021, de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre a criação de 
Programa Municipal de Distribuição Gratuita de Leite para Pessoas Idosas Cadastradas na 
Divisão de Assistência Social e dá outras providências"; em seguida, o segundo secretário leu o 
Parecer da Comissão de Justiça e Redação para o veto, que colocado em discussão e votação, 
não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. E m seguida, foi colocado em discussão 
e votação o veto do executivo ao projeto de lei n°. 95, não houve oradores, sendo aprovado por 
unanimidade em votação nominal. Nada mais a ser apreciado ou deliberado na ordem do dia, o 
presidente deixou franca a palavra aos senhores Vereadores. Usou a palavra o presidente 
Wagner que comenta que na vida política sempre está aprendendo, e explica que esse projeto 
de autoria da mesa de doação de leite que foi vetado pelo prefeito, quando foi apresentado, a 
intenção não era determinar a criação como está a redação, e sim a distribuição de leite que o 
município j á possui, foi um equívoco na redação e o veto do prefeito está correto em sua 
justificativa legal, por isso, os vereadores acataram o veto, e que a casa reapresentará o projeto; 
também comenta que foram aprovadas as contas do prefeito de 2019, agradece aos vereadores 
presentes; agradece aos deputados que apoiam a cidade, e fala que o deputado Fausto Pinato 
destinou mais uma emenda pro município, e o deputado Roque Barbieri um complemento; 
comenta visita realizada em São Paulo na secretaria do meio ambiente onde receberam 
orientação para intermediar e conseguir um caminhão pra coleta de lixo pro município, pois 
depende também do executivo; agradece aos vereadores presentes na sessão extraordinária pelo 
comprometimento com a população. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o presidente 
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convocou para a próxima sessão ordinária no dia 7 de dezembro, e declarou encerrada a sessão. 
Para constar, lavrou-se a presente Ata, que será lida, discutida e votada na próxima sessão. 
Nova Luzitânia/SP, 26 de novembro de 2021. 

fayzstSebastião 
P r e s i d e n t e 

ano Amenta 
i.° Secretário 
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2.9 Secretário 
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