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I a . (primeira) Sessão Extraordinária do ano 
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Data: 21 de janeiro de 2022. 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 
dezoito 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, o Presidente solicitou que 
fizesse a chamada dos senhores Vereadores, constatou-se a ausência dos vereadores Meire Rosi 
do Nascimento e Ronaldo dos Reis do Amaral Fagundes. Dando número legal, sob a proteção 
de Deus, o Presidente declarou aberta a sessão, e convidou o vereador Edcarlos Pereira 
Campos, para assumir a segunda secretaria. O Presidente solicitou do primeiro secretário a 
leitura da Ata da terceira sessão extraordinária, realizada no dia vinte e sete de dezembro 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. 
ORDEM DO DIA: O presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do Projeto de Lei 
Complementar n°. 01/2022, de autoria do Prefeito, que "Concede índice de revisão geral aos 
servidores do Executivo Municipal 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 complementar n°. 01, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o 
Projeto de Lei n°. 01/2022, 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°. 01, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 02/2022, 
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°. 02, não houve oradores, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 03/2022, 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°. 03, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em 
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seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 04/2022, 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°. 04, 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 presidente Wagner que agradece todo o público presente, online, 
e aos vereadores presentes na sessão extraordinária, e informa que os vereadores ausentes 
também se manifestaram a favor dos projetos, mas que não puderam comparecer devido a 
compromissos já assumidos; comenta que o valor total dos projetos aprovados contra o covid é 
de mais de seiscentos mil reais, que espera melhoras nos atendimentos especializados no centro 
de saúde; parabeniza os funcionários públicos municipais pela reposição salarial enviada pelo 
executivo, explica que é uma reposição e não reajuste, e todos os funcionários são merecedores; 
deseja a proteção de Deus a todos. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o presidente 
convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia vinte e dois de fevereiro de 
dois mil e vinte e dois, e declarou encerrada a presente sessão. Para constar, lavrou-se a 
presente Ata, que será lida, discutida e votada na próxima sessão. Nova Luzitânia/SP, 21 de 
janeiro de 2022. 
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