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Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezenove 
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 ausência do Vereador Marcos Fernandes Pereira. 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 sexta sessão ordinária, realizada no 
dia quatro de maio 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° 
012/2021, de autoria do Vereador Ronaldo dos Reis do Amaral Fagundes, que "Indica ao Prefeito 
Municipal que coloque nas entradas das escolas municipais um segurança qualificado, para 
controlar o acesso das pessoas a esses locais, preservando a segurança principalmente dos alunos 
e dando aos seus familiares tranquilidade". Em seguida, o Presidente solicitou do primeiro 
secretário a leitura da Indicação n° 013/2021, de autoria do Vereador Anderson Fabiano Amenta, 
que "Indica ao Prefeito Municipal que coloque na Avenida da Saudade, na entrada de nossa 
cidade, sinalização com limite de velocidade e indicação de perímetro urbano, e que estude junto 
ao setor responsável a possibilidade de instalar um quebra-molas na referida avenida, como 
complemento ao controle de velocidade". 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°. 
62/2021, de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação de ponto de ônibus 
municipal na estrada municipal NVL 444 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°. 62, não houve 
oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de 
Lei n°. 63/2021, de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação da estrada 
municipal NVL 376 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°. 63, não houve oradores, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 64/2021, de autoria da 
Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação da estrada municipal NVL 472 e dá outras 
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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°. 64, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 65/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 
"Dispõe sobre denominação da área verde do Centro de Educação Infantil Professor Natal Barreto 
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°. 65, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 66/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 
"Dispõe sobre denominação de ponte 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°. 66, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 68/2021, 
de autoria do prefeito municipal, que "Modifica os artigos 3 o e 8o da Lei Municipal n°. 1.795, de 
05 de abril de 2018 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°. 68, não houve oradores, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu a Moção n°. 009/2021, de autoria do 
Vereador Anderson Fabiano Amenta, que "Manifesta Voto de Pesar pelo falecimento do senhor 
Devair Piovezan, ocorrido no dia 5 de maio de 2021, e que seja dada ciência desta a família". 
Colocada a moção em discussão e votação, não houve oradores, sendo aprovada por 
unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu a Moção n°. 010/2021, de autoria do 
Vereador Marcos Fernandes Pereira, que "Manifesta Voto de Aplausos a Rádio Nova FM 104,9 
de Nova Luzitânia, pela Campanha de doação de cestas "Fica em Casa com a Nova", na pessoa 
de seu Diretor-Geral e apresentador do Programa "SertaNova", Erickson Martins, e sua esposa 
Márcia Regina Lúcio Martins, e demais colaboradores que divulgaram em seus programas: Thon 
Silva - Programa "Thon Maior", Cleidimar Rodrigues - Programa "Time to flash", Padre 
Francisco - Programa "Só o amor constrói", e Pastor Jeú Namaã - Programa "Momento de Paz", 
e especialmente a população e amigos colaboradores que abraçaram a campanha ajudando muitas 
famílias". Colocada a moção em discussão e votação, não houve oradores, sendo aprovada por 
unanimidade. Nada mais a ser apreciado ou deliberado na ordem do dia, o presidente comunica 
aos vereadores que está à disposição na secretaria para análise o projeto de lei referente as 
diretrizes orçamentárias para 2022, em seguida deixa franca a palavra aos senhores Vereadores. 
Usou a palavra o presidente Wagner que comenta a moção e também manifesta seu pesar pelo 
falecimento do senhor Devair; manifesta também seu pesar pelo falecimento do senhor Bruno 
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Covas, um líder político, que muitas vezes esteve em nosso município e os recebeu em São Paulo; 
comenta o movimento realizado na cidade pela prefeitura, pelo dia nacional de combate ao abuso 
e a exploração sexual de crianças e adolescentes, uma mensagem importante de que todos os dias 
é preciso proteger as crianças e adolescentes; agradece todos os vereadores pela aprovação de 
todos os projetos de denominação apresentados, pois são pessoas que contribuíram para o 
desenvolvimento da cidade, para o progresso, e que está lisonjeado pela aprovação, e agradece a 
todos os familiares que ligaram agradecendo; pede que Deus e Nossa Senhora proteja a todos, 
que continuem em oração para que a normalidade volte no mundo. Ninguém mais fazendo uso 
da palavra, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia primeiro 
de junho 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, 18 de maio de 2021. 
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