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5 a. (quinta) Sessão Ordinária do ano 
I o . (primeiro) Ano Legislativo da 
14*. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 20 de abril de 2021. 

Aos vinte dias do mês de abril de dois m i l 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 quarta sessão ordinária, realizada no dia seis 
de abril de dois mi l e vinte e um. O Vereador Marcos 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° 011/2021, de autoria do Vereador Ronaldo dos Reis do Amaral Fagundes, que "Indica ao 
Prefeito Municipal que, elabore um decreto exigindo o uso de pulseiras para um melhor 
gerenciamento das pessoas no combate ao covid-19, onde o paciente com sintomas vai receber 
uma pulseira amarela, que indica a necessidade de isolamento até o recebimento do resultado 
do exame, e o paciente que tenha o diagnóstico da doença, receba uma pulseira vermelha, que 
só poderá ser retirada com autorização médica, e em caso de descumprimento, o paciente 
deverá ser multado". O presidente informa que a indicação será encaminhada ao prefeito. Nada 
mais a ser apreciado no expediente, passou-se a ordem do dia. O R D E M D O DIA: O presidente 
solicitou ao primeiro secretário a leitura do Projeto de Le i n°. 43/2021, de autoria do Prefeito, 
que "Altera a Lei Municipal n°. 885, de 03 de dezembro de 2003 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°. 43, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário 
leu o Projeto de Le i n°. 44/2021, de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação 
da Praça da Liberdade 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°. 44, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Le i n°. 45/2021, 
de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação de Ponto de Ônibus na estrada 
municipal N V L 061 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°. 45, não houve oradores, sendo 
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aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Le i n°. 46/2021, 
de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação de Ponto de Ombus na estrada 
municipal N V L 061 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°. 46, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Le i n°. 47/2021, 
de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação de Ponto de Ônibus na estrada 
municipal N V L 061 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°. 47, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Le i n°. 48/2021, 
de autoria da Mesa Diretora, que "Dispõe sobre denominação de Ponto de Ônibus na Rua 
Lisboa 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°. 48, não houve oradores, sendo aprovado 
por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Le i n°. 49/2021, de 
autoria da vereadora Meire Rosi do Nascimento, que "Institui no âmbito do Município de Nova 
Luzitânia o Abr i l Laranja, mês dedicado à campanha de prevenção a crueldade contra os 
animais 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°. 49, não houve oradores, sendo aprovado 
por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Decreto Legislativo n°. 
01/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que "Dispõe sobre as Contas da 
Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, referente ao exercício de 2018"; em seguida foi 
colocado em discussão e votação nominal o projeto de decreto legislativo n°. 01 , não houve 
oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu a Moção n°. 
004/2021, de autoria da Vereadora Meire Rosi do Nascimento, que "Manifesta Voto de Pesar 
pelo falecimento da senhora Amélia Herculano Dias Silvério, ocorrido no dia 4 de abril de 
2021", colocada a moção em discussão e votação, não houve oradores, sendo aprovada por 
unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu a Moção n°. 005/2021, de autoria da 
Vereadora Meire Rosi do Nascimento, que "Manifesta Voto de Pesar pelo falecimento do 
senhor David Cândido Santana, ocorrido no dia 8 de abril de 2021", colocada a moção em 
discussão e votação, não houve oradores, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o 
primeiro secretário leu a Moção n°. 006/2021, de autoria da Vereadora Meire Rosi do 
Nascimento, que "Manifesta Apoio ao Projeto de Lei n.° 345/2019, de iniciativa do Deputado 
Estadual Delegado Bruno Lima - SP, ao qual dispões sobre a inclusão dos conteúdos de Direito 
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dos Animais e Proteção Animal no programa curricular das escolas públicas do Estado de São 
Paulo". 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 a vereadora Meire Rosi do 
Nascimento, que coloca suas moções a disposição dos vereadores se quiserem assinar, agradece 
aos vereadores por aprovarem seu projeto de lei sobre o abril laranja, e espera que aconteça 
todos os anos a conscientização do abril laranja, assim como j á aconteceu neste ano, parabeniza 
a diretora da divisão social, Adriana Dias, e toda sua equipe, pela forma que tem trabalhado e 
atendido a população, também convida o prefeito e um dos integrantes da causa animal na 
cidade, pra ir a São José do Rio Preto conhecer um projeto chamado 'tampinhas que salvam', 
onde toda arrecadação é voltada para a causa dos animais de rua e futuramente implantar em 
nosso município. Em seguida, usou a palavra o vereador Ronaldo que fala sobre sua indicação 
ao prefeito para uso de pulseiras para maior controle no combate ao covid, que é uma coisa j á 
usada em outros municípios e está dando certo, agradece também as pessoas que o procuraram 
com essa indicação, e se coloca a disposição da população para ideias e sugestões. Em seguida, 
usa a palavra o presidente Wagner, que parabeniza todos os vereadores pela indicação, pelas 
moções, sempre voltados para o respeito com o munícipe, agradece os vereadores pela 
aprovação dos projetos de denominação, agradece também ao prefeito que j á sancionou e 
enviou a câmara os outros projetos de denominação, deixando também os familiares felizes, e 
pede a benção e proteção de Deus a todos, e também oração a todos que estão enfermos, 
agradece a todo público que acompanhou a sessão. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o 
presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia quatro de maio de 
dois mi l 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, 20 de abril de 2021. 

ianò AmenU 
reiário 

7 1 1 Ido dos Reis do A. Fagundes 
2.° Secretário 
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