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11 . (décima-primeira) Sessão Ordinária do ano
I . (primeiro) Ano Legislativo da
14 . (décima-quarta) Legislatura
Data: 17 de agosto de 2021.
o

a

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às vinte
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 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 sessão ordinária, realizada no dia três de agosto 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. Em seguida, foi colocada em discussão e
votação a Ata da última sessão, não houve oradores, sendo aprovada por unanimidade. E m
seguida, o Presidente solicitou do primeiro secretário a leitura da Indicação n° 020/2021, de
autoria do Vereador Luciano José dos Santos, que "Indica ao Prefeito Municipal que providencie
com urgência junto ao setor responsável, o serviço de iluminação pública nos postes da Viela
João Luis Pereira, prezando pela segurança e bem estar dos moradores da mesma que pagam pelo
serviço". Em seguida, o Presidente solicitou do primeiro secretário a leitura da Indicação n°
021/2021, de autoria do Vereador Ronaldo dos Reis do Amaral Fagundes, que "Indica ao Prefeito
Municipal a criação de um local com parque infantil, para a população poder levar suas crianças
para brincarem, contribuindo com seu desenvolvimento e fortalecimento das famílias". E m
seguida, o Presidente solicitou do primeiro secretário a leitura das Indicações n° 022 e 023/2021,
ambas de autoria da Vereadora Meire Rosi do Nascimento, que "Indica ao Prefeito Municipal
que providencie junto ao setor responsável, o serviço de iluminação pública na extensão da Rua
Luiz Guilhem, antiga "Boiadeira", que passa atrás do Estádio Municipal, para que os pedestres
que fazem caminhada tenham mais segurança ao fazer uso dessa rua", e "Indica formalmente ao
Prefeito Municipal, para que tome providências e busque, juntamente com os órgãos
competentes, meios legais para inibir os condutores de veículos que rodam em alta velocidade
por essas ruas, colocando assim a vida de pessoas e animais em risco". O presidente informa que
as indicações serão encaminhadas ao prefeito. Em seguida, o primeiro secretário faz a leitura do
Comunicado n°. 03/2021, da Divisão Municipal de Saúde, que pede a divulgação na sessão dos
dias e horários da sala de vacina e a faixa etária que o município está vacinando contra covid-19.
Nada mais a ser apreciado no expediente, passou-se a ordem do dia. O R D E M DO DIA: O
presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do Projeto de Lei n°. 80/2021, de autoria do
Prefeito Municipal, que "Autoriza Poder Executivo Municipal firmar Convénio com o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP e dá outras
providências". E m 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
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houve oradores, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, foi colocado em discussão e
votação o projeto de lei n°. 80, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais
a ser apreciado ou deliberado na ordem do dia, o presidente deixa franca a palavra aos senhores
Vereadores. Usou a palavra a vereadora Meire, para falar de suas indicações, a primeira é que no
prolongamento da Rua Luiz Guilhem precisa de iluminação, porque o fluxo de pessoas aumentou
pra ir fazer caminhada e a noite está muito escuro, pede que assim que possível, o prefeito coloque
a iluminação naquela rua, e a outra indicação é sobre quebra-molas, um pedido dos moradores
das ruas mais prolongadas, onde os condutores passam em alta velocidade, que já foi feito o
levantamento dessas ruas, e se não for possível o quebra-molas que seja estudado outro meio para
inibir a velocidade dos veículos, pois é uma cobrança antiga dos moradores; também solicita ao
prefeito que os projetos sejam enviados com mais antecedência à Câmara para serem analisados.
Em seguida, usa a palavra o vereador Ronaldo que fala de sua indicação, diz que é procurado por
pais que pedem um lugar de lazer, um parquinho infantil para levar suas crianças, e pede que o
prefeito analise com carinho. E m seguida usa a palavra o vereador Anderson e diz que concorda
com as palavras da vereadora Meire sobre os projetos chegarem com pouco tempo pra serem
avaliados, comenta que como presidente de comissão teve um projeto analisado que foi votado
contra por não concordarem com a maneira como foi apresentado e justifica sua opinião; também
lê um ofício recebido do gabinete do Deputado Roque Barbieri informando sobre emenda
destinada a saúde do município, e agradece a todo público. E m seguida usou a palavra o
presidente Wagner, que comenta a indicação da vereadora Meire que pede redutor de velocidade
em algumas ruas, é um pedido frequente e algo deve ser feito rapidamente; parabeniza o vereador
Luciano pela indicação pois passa sempre pelo local e realmente precisa da iluminação e tem
certeza que será atendido; comenta a indicação do vereador Ronaldo, que ficou analisando, e tem
várias outras coisas e realmente não tem um parque infantil, fala que são indicações que vão pro
executivo pra atender a população nos próximos meses, é preciso um olhar especial sobre as
indicações; fala de sua indicação feita na última sessão, e que não foi procurado por nenhum
órgão nem pelo executivo pra ajudar os agricultores, por isso está dando o retorno a população;
comenta também sobre o sorteio dos endereços para as casinhas que será realizado, e parabeniza
a todos os contemplados e também a administração de anos atrás até hoje, que buscou essa
conquista pro município e quem ganha é a população. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o
presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia oito de setembro 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, 17 de agosto de 2021.

