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Aos cinco 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 ausência do Vereador Luciano José dos 
Santos. Dando número legal, sob a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a sessão. 
EXPEDIENTE: O Presidente solicitou do primeiro secretário a leitura da Ata da terceira 
sessão ordinária do ano, realizada no dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e dois. O 
vereador Edcarlos 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 Veto Total à Emenda n°. 
01 do Projeto de Lei n°. 14/2022, de autoria do Prefeito Municipal; 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 maioria, recebendo quatro votos 
favoráveis e três votos contrários. Em seguida, foi colocado em discussão e votação o Veto 
total à Emenda n°. 01, não houve oradores, recebendo três votos favoráveis e quatro votos 
contrários; antes de proclamar o resultado, o presidente explica a todos quanto a aprovação e a 
rejeição, que para rejeitar o veto seria necessário maioria absoluta, cinco votos, caso fosse 
empate o presidente decidiria, mas nessa situação o veto foi aprovado por maioria simples, e 
que infelizmente, ou felizmente, para quem está na expectativa na questão dos professores a 
emenda foi rejeitada e o veto aprovado. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de 
Lei n". 18/2022, de autoria do Prefeito, que "Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei 
2.084 de 23 de fevereiro 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°. 18, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o 
Projeto de Lei n°. 19/2022, 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°. 19, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário_le_u-o-~ 
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Projeto de Lei n°. 20/2022, de autoria do Prefeito, que "Dispõe sobre alteração de 
dispositivos da Lei 2.074 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°. 20, 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 fala sobre a balança, assunto levantado pelo presidente 
em outras sessões, e como representante do povo, foi procurar informações sobre o assunto, 
lembra que o presidente falou numa sessão que o dinheiro já estava na conta, uma emenda de 
cem mil reais, e não sabia porque a balança não tinha sido comprada, em outra sessão o 
presidente falou que a balança já tinha sido comprada e não sabia porque não tinha sido 
instalada, e que isso a incomodou como vereadora, e por isso foi até a administração para 
saber mais, então explica que é uma emenda de cem mil reais para compra de uma balança, 
que foi comprada, que é uma balança de excelência que não há igual na região, graças ao 
pedido dos vereadores foi comprada atendendo a pedido dos agricultores e pecuarista há anos, 
mas existe um porém, é preciso um local pra instalar essa balança, toda uma dinâmica para 
entrada dos caminhões, e tinha dado a entender que a administração estava enrolando e não é 
isso, todos sabem que uma emenda demora até de um mandato pro outro pra ser executada, 
então informa que há interesse sim da administração em instalar a balança, está sendo 
estudado um local que não pode ser pequeno, e que a instalação hoje fica em torno de cento e 
cinquenta mil reais, e a administração está tomando as providências para instalar o quanto 
antes essa balança pra atender os agricultores e pecuaristas; a vereadora fala também que 
todos os vereadores são cobrados, e às vezes algumas falas ficam distorcidas, e foi 
questionada sobre uma fala do presidente de uma reunião com alguns vereadores num dia e no 
outro dia com os outros, e as pessoas perguntaram que reunião era essa porque não 
entenderam, então esclarece que a reunião foi sobre um projeto que a prefeitura mandou pra 
câmara e ficou algumas dúvidas de alguns vereadores sobre ele, então foi retirado da pauta 
para buscar mais informações, e a secretária da câmara ligou pra todos os vereadores para ver 
o melhor dia e horário para marcar uma reunião com o jurídico da administração, e no dia da 
reunião só compareceu ela, o senhor presidente, e os vereadores Melão e Fróez, e os 
vereadores que tinham dúvidas não compareceram, e depois na sessão o presidente disse que 
se reuniu no outro dia com os demais que disseram que já tinham conhecimento do projeto, 
diz que isso foi uma falta de respeito dos vereadores que não compareceram com os demais, 
por isso foi a tribuna esclarecer devido aos questionamentos que teve, e pede que todos sejam 
mais claros em suas falas; a vereadora informa também mais uma conquista através do 
Deputado Carlão Pignatari, que entregará mais uma ambulância para o município, agradece a 
ele e a todos os deputados que tem ajudado Nova Luzitânia. Em seguida, usou a palavra o 
vereador Anderson e diz que a fala da vereadora o incomoda pela forma como se refere as 
pessoas, se colocando como melhor, e justifica sua ausência na reunião, pois te: 
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compromisso com a empresa em que trabalha, que tem seus compromissos, fala que procurou 
informações sobre o projeto com advogados e viu que poderia passar, e agradece a presença 
de todos. Em seguida, usou a palavra novamente a vereadora Meire, e responde ao vereador 
Anderson, que em momento algum disse que o mesmo não tinha conhecimento do projeto e 
nem que todos são obrigados a comparecer quando é marcada uma reunião, sabe que ele tinha 
suas razões, e apenas falou o que aconteceu, e que achou falta de respeito porque a reunião foi 
pedida por eles, que não se acha melhor que ninguém, apenas explicou o que aconteceu para 
esclarecer as pessoas que não entenderam sobre a reunião, pois sabe que todos trabalham, e 
pede desculpas ao vereador se suas palavras ofendeu, e diz que está cumprindo seu papel de 
vereadora. Em seguida, usou a palavra o presidente Wagner e diz que reconhece sua falha, 
pois matéria vencida não deve voltar a tribuna, e poderia impedir falas sobre o que não está 
em discussão no plenário pois matéria de outras sessões deve ser falada na sessão em que está 
sendo discutida; quanto as explicações sobre a balança, diz que em conversa com o executivo, 
foi dito a ele e a outros vereadores, que tinha um local a ser instalada a balança, então, local 
pra ser instalada existe, quanto a dinheiro o município também tem, pois está organizado, não 
é por falta de dinheiro que não instalou, e aproveita pra fazer a correção de que a emenda pra 
comprar a balança foi do deputado Fausto Pinato. que também já perguntou se instalou a 
balança, então, diz aos produtores que eles não usarão a balança nesta colheita de milho, 
apesar de ter tudo, a balança, o dinheiro e o local, talvez na safrinha, e que estas são as 
informações que ele tem; fala sobre a questão da reunião, diz que se a câmara entende um 
projeto, aceita e passa, falam, se rejeita o projeto e não passa, é política, agradece aos 
vereadores Marcos, Edcarlos, Luciano, Ronaldo e Anderson, que perguntaram se ele poderia 
representa-los na reunião, disse que cada um deles fez laboratório com seus advogados e 
tinham até mais informações sobre o projeto do que foi passado a ele, que o projeto era legal, 
e que ele os representou na reunião e se reuniu com eles depois; agradece os recursos que o 
município está recebendo, como a ambulância, e agradece a todos os deputados que 
depositam sua confiança e esforços em nosso município, como o deputado Carlão Pignatari, e 
fala que em breve participará de reunião com três deputados da região para conseguir mais 
recursos para o município; e pediu a Deus que ilumine e proteja a todos. Ninguém mais 
fazendo uso da palavra, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária 
no dia dezenove de abril 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, 5 de abril de 2022. 

íerson Fabiano Amenta 
L 0 Secretário 
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