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2a. (segunda) Sessão Ordinária do ano 
I o . (primeiro) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 2 de março de 2021. 

Aos dois dias do mês de março 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 primeira sessão ordinária, realizada no dia 
dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e um. O Vereador Ronaldo 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° 002/2021 de autoria do Vereador Anderson Fabiano Amenta, que "Indica ao 
Prefeito Municipal que providencie com urgência a instalação do gerador de energia, para a 
unidade de saúde do município". Em seguida, foi a lida a Indicação n° 003/2021 de autoria do 
Vereador Anderson Fabiano Amenta, que "Indica ao Prefeito Municipal que proceda a correção 
monetária dos vencimentos remuneratórios dos Servidores Municipais, nos índices oficiais, 
conforme artigo 7o, inciso IV e artigo 37° inciso X, ambos da Constituição Federal de 1988, 
bem como, artigo 67°, § I o da Lei Orgânica de Nosso Município". Em seguida, foi a lida a 
Indicação n° 004/2021 de autoria do Vereador Ronaldo dos Reis do Amaral Fagundes, que 
"Indica ao Prefeito Municipal que implemente nas saídas viárias, praças e locais públicos de 
maior movimento, a instalação de monitoramento eletrônico (câmeras de segurança), a fim de 
trazer maior segurança aos cidadãos, turistas de nossa cidade". 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°. 10/2021, de autoria do Prefeito, que "Autoriza o Poder Executivo a firmar 
convénio com entidades de ensinos e/ou contratar serviços de agentes de integração, públicos 
ou privados, a fim de conceder oportunidade de estágio 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°. 10, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário 
leu o Projeto de Lei n°. 11/2021, de autoria do Prefeito, 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°. 11, não 
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houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o 
Projeto de Lei n°. 12/2021, de autoria do Prefeito, 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°. 12, não houve oradores, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 13/2021, 
de autoria do Prefeito, 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°. 13, não houve oradores, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 14/2021, de autoria do 
Prefeito, 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°. 14, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida, o primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 15/2021, de autoria do Prefeito, 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°. 15, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o 
primeiro secretário leu o Projeto de Lei n°. 16/2021, de autoria do Prefeito, que "Promove 
mudanças de entidades no Conselho Municipal do Idoso 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°. 16, não houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário 
leu a Moção n°. 002/2021, de autoria da Vereadora Meire Rosi do Nascimento, que "Requer 
Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Jovina Ananias de Lima Nascimento, ocorrido no 
dia I o de março de 2021.", colocada a moção em discussão e votação, não houve oradores, 
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente informa que aos Vereadores que 
está à disposição, na secretaria da Câmara, as contas da prefeitura do exercício de 2018, e que a 
mesma já foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamento dar parecer no prazo 
regimental. 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 Ronaldo, que fala de sua 
indicação ao prefeito, e diz que aguarda a resposta do prefeito. Em seguida, usa a palavra o 
vereador Anderson, que faz leitura das indicações apresentadas por ele. Em seguida, usou a 
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palavra o presidente Wagner que agradece todos os presentes, aos que acompanham nas redes 
sociais, pois é muito importante, e aos policiais; faz leitura de comunicação do Deputado Cauê 
Macris de liberação de cem mil reais para infraestrutura urbana, e agradece deputado pela 
emenda e que o prefeito faça um bom uso para o município; também enaltece toda a equipe da 
saúde que tem trabalhado para proteção da população, especialmente, os que estão isolados, 
mas também pede mais atenção aos que estão isolados, especialmente em relação a 
comunicação, se está bem, como passou; pede a todos que assistem que entrem em oração pois 
novamente estamos passando por um momento catastrófico na saúde, peçamos a Deus que nos 
livre desse mal; parabeniza os vereadores pelas proposições apresentadas, pois é dessa forma 
que vamos cobrar e fiscalizar de forma simples. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o 
presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia dezesseis de março 
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, 2 de março de 2021. 
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