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7a. (sétima) Sessão Ordinária do ano 
2". (segundo) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 17 de maio de 2022 
Horário: 20 horas 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às vinte 
horas, no recinto da Câmara Municipal de Nova Luzitânia, situado à Rua José da Si lva 
Carvalhaes 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 ao primeiro 
secretário que 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 sexta sessão 
ordinária do ano. realizada no dia três de maio de dois mil e vinte e dois. O vereador Edcarlos 
requereu a dispensa da leitura da Ata, colocado o pedido em discussão e votação, não houve 
oradores, sendo 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. O R D E M DO DIA: O presidente 
solicitou ao primeiro secretário a leitura do Requerimento n°. 009/2022, de autoria do 
presidente Wagner Sebastião da Silva, com apoio de vereadores, que "Requer ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que estude a possibilidade de concessão, mediante 
a apresentação de um Projeto de L e i , que crie uma Gratificação que se equipare ao Cartão 
Alimentação, ou alternativamente, que seja majorada a Remuneração paga aos Conselheiros 
Tutelares no valor do Auxílio Alimentação, conforme determina a Le i n° 1.699/2015"; em 
seguida, foi colocado em discussão e votação o requerimento n°. 09, não houve oradores, 
sendo aprovado por unanimidade. O presidente informa aos Vereadores que continua na 
secretaria o projeto de lei n°. 25/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2023, 
e que já foi encaminhado a comissão para parecer. 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 e diz que ela e o vereador Fróez estiveram em Araçatuba no evento 
"Governo na Área", e está muito feliz e orgulhosa de participar junto com o prefeito num 
evento de tanta importância e realizações, de ver tantas conquistas pro município, sendo dois 
caminhões, um basculante e um pra coleta de lixo reciclado, e outros vários convénios que o 
prefeito assinou, que são: convénio de duzentos e cinquenta mil com o Detran para 
sinalização da cidade; "Time do Emprego", que é uma capacitação para facilitar a entrada no 
mercado de trabalho; também foi assinado com a Etesp para regularização de terrenos e 
bairros; e um convénio de quatrocentos mil reais para aquisição de uma pá carregadeira; e que 
teve várias outras conquistas e contatos, entre eles, com a C D H U , com a qual buscaram 
informações sobre a demora na entrega das casas populares; fala que o prefeito enviou ofício 
respondendo seu requerimento sobre as casinhas, faz a leitura do ofício, e em seguida explica 
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que a empresa contratada para obra declinou do contrato por divergência de valores da 
unidade habitacional, sendo o principal motivo pela paralisação e consequente atraso na 
entrega das casas, e a C D H U informou que está tomando as providências para abertura de 
nova licitação para o término das obras; parabeniza a administração pela organização do baile 
do dia das mães; parabeniza também o vereador Edcarlos e equipe pela quermesse beneficente 
que realizou; explica que não assinou o requerimento sobre o conselho tutelar passado na 
sessão porque em 2020 fez um requerimento bem semelhante, pois sabe da importância dos 
conselheiros tutelares, e a resposta na época foi de que conselheiro tutelar não é servidor 
público e não é subordinado ao prefeito, que o cartão alimentação é destinado a manter a 
assiduidade do servidor e que a lei não permitia, então, deseja que a nova administração olhe 
diferente e atenda ao requerimento. Em seguida, usou a palavra o vereador Antônio Sebastião 
que parabeniza a vereadora Meire pelos esclarecimentos em suas palavras; parabeniza o 
vereador Edcarlos pela realização da quermesse beneficente; comenta também sobre o evento 
''Governo na Área", diz que foi um sucesso e o município teve muitas conquistas e está indo 
muito bem; comenta que lembra quando a vereadora fez o requerimento pedindo o cartão 
alimentação para os conselheiros, e pede para a atual administração que analise com atenção o 
pedido. E m seguida, usou a palavra o presidente Wagner que agradece aos vereadores pela 
aprovação de seu requerimento, agradece aos conselheiros presentes na sessão, diz que foi 
explicado aos conselheiros o que juridicamente pode ser feito, e por isso apresentou o 
requerimento, pois a ação deve partir do executivo; agradece ao secretário Cauê Macris e seu 
assessor Ronaldo por acompanhar a sessão; comenta sobre o evento "Governo na Área" onde 
esteve representando a comunidade na abertura; fala que tem reunião marcada na C D H U para 
mais esclarecimentos sobre a demora na entrega das casinhas; agradece ao Deputado 
Roquinho, que em contato com o vereador Ronaldo, informou que conseguiu mais um veículo 
para o município; comenta que o município tem tido muitas conquistas com o governo do 
estado, e ainda falta, por parte do município, a divulgação do governador e seu partido, o 
nome de quem está beneficiando o município; fala também que a forma de almejar a rapidez 
no que vem pra câmara, não deve seguir a estratégia autoritária e pessoal que está 
acontecendo, e que até o momento não teve nada que chegou na câmara e não foi votado; fala 
também do distanciamento entre o que a câmara faz e o que é divulgado, pois não há 
divulgação da câmara em nada do que a prefeitura realiza, e tudo que a prefeitura realiza antes 
passa pela câmara, então é distanciamento por parte do executivo e não da câmara; parabeniza 
o vereador Edcarlos pela realização da quermesse beneficente ao hospital de Nhandeara, e 
parabeniza pelo dia do agricultor. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o presidente 
convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia sete de junho de dois mil e 
vinte e dois, 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 maio de 2022. 

P r e s i d e n t e 


