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Data: 4 de maio de 2021. 

Aos quatro 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 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 quinta sessão ordinária, realizada no dia vinte de abril 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. 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°. 50/2021, de autoria do Vereador 
Antônio Sebastião Gomes dos Santos, que "Dispõe sobre denominação do prédio da Unidade 
Básica de Saúde I Estratégia Saúde da Família 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 o projeto de lei, o vereador Antônio 
Sebastião pede a palavra e solicita ao presidente que seja lido o histórico do referido projeto. O 
presidente aceita o pedido, e solicita ao primeiro secretário que leia o histórico. Em seguida, foi 
colocado em votação o projeto de lei n°. 50, não houve oradores, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 51/2021, de autoria da 
Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação da ponte Córrego do Tanque 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°. 51, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 52/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 
"Dispõe sobre denominação da ponte Córrego do Mato Grossinho 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°. 52, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário 
leu o Projeto de Lei n°. 53/2021, de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação 
da ponte Córrego da Canjarana e dá outras providências". Em seguida, o segundo secretário leu 
os Pareceres das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para o prometo, q 
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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°. 53, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 54/2021, 
de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação da ponte Córrego do Mato 
Grossinho 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°. 54, não houve oradores, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 55/2021, de autoria da 
Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação da ponte Córrego do Mato Grossinho 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°. 55, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 56/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 
"Dispõe sobre denominação da ponte Córrego do Zeca 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°. 56, não houve 
oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de 
Lei n°. 57/2021, de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação da Ponte Ribeirão 
Guarirobas 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°. 57, não houve oradores, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 58/2021, de autoria da 
Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação da Estrada de Acesso Vicinal a Estrada 
Municipal Lázaro Alvino Rocha 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°. 58, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 59/2021, 
de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação da Estrada Municipal NVL 462 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°. 59, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 60/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 
"Dispõe sobre denominação da Estrada Municipal NVL 354 e dá outras providências". Em 
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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°. 57, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário 
leu o Projeto de Lei n°. 61/2021, de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação 
de Ponto de Ônibus na Rua José da Silva Carvalhães 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°. 61, não houve 
oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu a Moção n°. 
007/2021, de autoria da Vereadora Meire Rosi do Nascimento, que "Manifesta Voto de Aplausos 
ao Comando da 3a Companhia da Polícia Militar de General Salgado, Capitão Brito, pelo 
desprendimento e pró-atividade, transformados em ações que proporcionaram a todas as cidades 
pertencentes à 3a Companhia, em especial Nova Luzitânia, mudanças notórias aproximando ainda 
mais a comunidade da Polícia Militar". Colocada a moção em discussão e votação, não houve 
oradores, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu a Moção n°. 
008/2021, de autoria da Vereadora Meire Rosi do Nascimento, que "Manifesta Voto de Aplausos 
ao Capitão Gledes, em reconhecimento aos excelentes serviços prestados na área da Companhia 
Territorial, deixando um legado de seriedade e justiça com seu trabalho, sendo merecedor dessa 
singela homenagem". 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 deixou franca a palavra aos senhores Vereadores. Usou a palavra o Vereador Antônio 
Sebastião que agradece ao presidente por aceitar ler o histórico do seu projeto, comenta que achou 
o histórico muito bonito, é uma pessoa merecedora, explica qual o prédio que receberá o nome, 
explica quem é a pessoa para os que não sabem e diz que é uma história muito bonita; comenta 
também que o município recebeu a visita da secretária da Deputada Analice, e que foi concedido 
ao município quatrocentos mil reais pra reforma do estádio municipal, que receberá uma grande 
transformação, agradece a deputada, pois toda emenda é bem-vinda; fala que o prefeito está 
fazendo um trabalho brilhante, e que está em São Paulo assinando convénio da rodovia que liga 
Nova Luzitânia a Usina Aralco, e tem esperança que mexa nessa rodovia ainda neste ano, pois é 
um sonho de todos; agradece todos os vereadores por aprovarem seu projeto, fala que todos os 
prefeitos fizeram seu trabalho e deixaram sua história, e com o Miguel não será diferente, pois 
conseguiu muita coisa em apenas quatro meses de trabalho, e quem tem a ganhar é o povo. Em 
seguida, usa a palavra o presidente Wagner que agradece todos os vereadores pela aprovação dos 
projetos de denominação, comenta o projeto do vereador Antônio Sebastião, diz que conheceu a 
homenageada, uma pessoa que cuidou dele, uma simpatia de pessoa que viveu aproximadamente 
cem anos, diz que é uma fantástica homenagem; também registra seu pesar pelo falecimento do 
senhor Vanderlei Pereira, diretor da faculdade de Monte Aprazível, FAECA, onde estudou por 
muitos anos, uma pessoa que lhe deu oportunidade e da qual teve muita ajuda e incentivo,, e 
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manifesta seu pesar a família e a faculdade; diz também que através do secretário da casa civil 
recebeu ofício informando sobre a autorização do recapeamento da rodovia que liga Nova 
Luzitânia a Usina Aralco, diz que ficou muito feliz, e agradece os vários deputados que estão 
empenhados juntos com Nova Luzitânia nisso, comprometidos com nossa cidade, agradece 
também aos prefeitos que passaram, pois são conquistas que foram pedidas há muito tempo, e 
agradece também ao governador por conceder emendas aos deputados que trabalham com Nova 
Luzitânia, e quem ganha é nossa cidade e nossa população; deseja parabéns a todas as mães pelo 
seu dia no próximo domingo, manifesta gratidão a todas; deseja que Deus proteja, dê forças e 
abençoe todos presentes e que estão assistindo. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o 
presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia dezoito de maio 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, 4 de maio de 2021. 
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