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8a. (oitava) Sessão Ordinária do ano 
I o . (primeiro) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: I o de junho de 2021. 

Ao primeiro dia do mês de junho 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 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 sétima sessão ordinária, realizada no dia dezoito de maio 
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. Em 
seguida, o Presidente solicitou do primeiro secretário a leitura da Indicação n° 014/2021, de 
autoria do Vereador Marcos Fernandes Pereira, que "Indica ao Prefeito Municipal que apresente 
Projeto de Lei Complementar, concedendo a revisão anual dos vencimentos dos servidores 
públicos de nosso município, a partir da data base, para repor a perda salarial que os mesmos 
tiveram no último ano". Em seguida, o Presidente solicitou do primeiro secretário a leitura da 
Indicação n° 015/2021, de autoria do Vereador Antônio Sebastião Gomes dos Santos, que 
"Indica ao Prefeito Municipal que estude junto aos setores responsáveis do município, a 
implantação através de lei, do Programa De Recuperação Fiscal Municipal - Refis-Municipal, de 
forma que o contribuinte possa saldar através de parcelamento ou quitação, todas as suas dívidas 
tributárias junto a fazenda municipal". 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°. 
69/2021, de autoria do Prefeito Municipal, 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°. 69, não houve oradores, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 70/2021, de autoria da 
Mesa Diretora, que "Dispõe sobre a instituição da "Medalha Sargento Selestrino", a ser concedida- > 
a policiais militares, civis e demais servidores dos órgãos de segurança pública e/ou " 
armadas que se destacarem em ações benéficas à população do município de Nova Luzit 
dá outras providências". Em seguida, o segundo secretário leu os Pareceres das ComissõesTde 
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 nominal o projeto de lei n°. 70, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. 
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Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Decreto Legislativo n°. 02/2021, de autoria 
da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre concessão de homenagem 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 nominal o projeto 
de decreto legislativo n°. 02, 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 o vereador Marcos que comenta sua moção apresentada na sessão 
anterior, agradecendo a rádio da cidade pela campanha de doação de cestas; pede ao prefeito e 
seus assessores para que olhem com mais cuidado pelo povo, pois passou muito mal durante dez 
dias de cama com dengue, e nas casas onde tem ido a população está reclamando que não está 
tendo condições, que falaram que teria arrastão mas até o momento não teve, pede que não vise 
só o covid, que olhe também para a dengue, porque a dengue mata; comenta também sobre sua 
indicação, que os funcionários estão questionando porque não deu revisão, explica que muitas 
cidades da região já deram, e pede que o prefeito faça, pois todos sabem que muitos funcionários 
passaram por maus momentos devido ao covid, pede que o prefeito reveja essa situação, se não 
deu a revisão por conta de folha de pagamento, que faça através do cartão, pois os vereadores 
estão sendo cobrados e irão cobrar o prefeito. Em seguida usou a palavra o presidente Wagner 
que agradece todos os vereadores pela aprovação dos projetos, um trata-se de uma homenagem 
ao Sargento Selestrino, que tem família aqui em Nova Luzitânia e muitos moradores conheceram, 
e fez um trabalho brilhante, pois é um trabalho arriscado que as corporações da polícia militar 
prestam a população, e essa medalha com o nome do Sargento Selestrino será para os policiais 
civis e militares, e é uma honra e gratificante ter essa homenagem em nosso município; e a outra 
homenagem é o Título de Cidadão ao Capitão Brito, pois foi procurado por vários policiais 
falando do trabalho do capitão, o quanto ele é humano, fala que hoje ele está trabalhando ao lado 
do Deputado Carlão Pignatari na Assembleia Legislativa, isso é muito bom pra nossa região e 
nossa população, e parabeniza o capitão; comenta também sobre as indicações apresentadas, que 
são importantes para a população e espera que seja atendida; comenta a fala do Vereador Marcos 
sobre a saúde, sobre o problema com a dengue, que vem assustando a população, agradece a 
todos, pede a benção a todos. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o presidente convocou os 
vereadores para a próxima sessão ordinária no dia vinte e dois 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, 1 0 de junho de 2021. 
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