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14a. (décima-quarta) Sessão Ordinária do ano 
1°. (primeiro) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 5 de outubro de 2021. 

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, 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 décima-
terceira sessão ordinária, realizada no dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte e um. O 
Vereador Marcos 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° 026/2021, de autoria do Presidente 
Wagner Sebastião da Silva, que "Indica ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de doar 
uma cadeira de rodas a cada uma das Instituições Religiosas do município de Nova Luzitânia, 
para que tenham as condições adequadas de atender seu público com maior conforto e 
agilidade quando necessário". Em seguida, o primeiro secretário leu a Indicação n° 027/2021, 
de autoria do Vereador Ronaldo dos Reis do Amaral Fagundes, que "Indica ao Prefeito 
Municipal que apresente projeto de lei concedendo folga ao servidor público municipal no dia 
de seu aniversário de nascimento, sem qualquer tipo de prejuízo, pois tal ação não gera 
nenhum custo a administração, sendo uma forma de incentivo e valorização do servidor". O 
presidente informa que as indicações serão encaminhadas ao prefeito. 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°. 95/2021, de autoria da Mesa Diretora 
com apoio dos Vereadores, 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 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°. 95, não houve oradores, sendo aprovado 
por unanimidade. Nada mais a ser apreciado ou deliberado na ordem do dia, o presidente 
comunica aos Vereadores que está à disposição os projetos de lei referente ao orçamento para 
2022, anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 e o Plano Plurianual para 
2022/2025, e que os mesmos foram encaminhados as comissões para análise, maiores 
informações na secretaria da Câmara, e deixa franca a palavra aos senhores vereadores. Usou a 
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palavra o presidente Wagner, que agradece aos vereadores pela aprovação do projeto, comenta 
sua indicação sobre doação de cadeira de rodas para as igrejas, em seguida fala do projeto 
apresentado, disse que em nossa cidade sempre há sobra de leite, e que os idosos poderiam 
receber leite também, então apresentaram o projeto, que seguindo alguns os critérios, 
possibilitaria os idosos receberem esse beneficio; fala também que recebeu reclamação sobre 
as placas de indicação de km, que estão apagadas ou já não existem em alguns locais, então 
solicita ao prefeito que providencie, junto ao D E R e órgão responsável no município a 
colocação dessas placas; deixa registrado também sobre a chegada do padre Edvaldo, disse 
que chegou com muita humildade e simplicidade conquistando a população, parabenizou pelo 
programa feito na rádio que foi muito bom, e parabeniza o funcionário Élton pelo seu 
aniversário na semana; pede a proteção de Deus a todos e mais uma vez agradece os 
vereadores. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o presidente convocou os vereadores para a 
próxima sessão ordinária no dia dezenove de outubro de dois mil e vinte e um, 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 outubro de 2021. 

lano Âmenía 
Secretário ftoikldo dos Reis da A. Fagundes 

2.° Secretário 
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