
Câmara Municipal de Nova Luzitânia 
CNPJ 01.203.527/0001-86 

Rua José da Silva Carvalhaes, 1767 - Centro - CEP 15340-000 - SP 
Fone: (17) 3483-1120 

cmnovaluzitania@terra.com.br/site: camaranovaluzitania.sp.gov.br 

9a. (nona) Sessão Ordinária do ano 
2 o . (segundo) Ano Legislativo da 
14a. (décima-quarta) Legislatura 
Data: 21 de junho de 2022 
Horário: 20 horas 

Aos vinte e um dias do mês de junho 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 oitava 
sessão ordinária do ano, realizada no dia sete de junho de dois mil e vinte e dois. O vereador 
Luciano requereu a dispensa da leitura da Ata, colocado o pedido em discussão e votação, não 
houve oradores, sendo aprovado por unanimidade. E m 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 da Mensagem do Projeto de Lei n° 
36/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre a criação da Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civ i l ( C O M P D E C ) do município de N O V A LUZITÂNIA -
SP 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, usou a palavra a vereadora Meire, que diz estar indignada com o projeto e gostaria 
que alguém da comissão explicasse o mesmo, pois o projeto foi protocolado no dia e não com 
vinte e quatro horas de antecedência, então achou que o projeto não entraria na pauta, mas o 
presidente colocou o projeto em votação, diz não ter conhecimento do que se trata, que foi 
colocado no grupo mas ela não olhou pois quando é protocolado no dia da sessão não entra 
em votação, então gostaria de explicação da comissão sobre o projeto para que possa votar, se 
não, seria obrigada a votar contra por não ter conhecimento do projeto. E m seguida, usa a 
palavra o vereador Marcos, presidente da comissão de finanças e orçamento, e explica que o 
projeto foi protocolado e duas autoridades o procuraram para falar do projeto que é de 
segurança, e se o mesmo ficasse pra ser votado após o recesso não daria tempo de montar a 
comissão, pois o município terá festividades e segurança pra cidade é importante, por isso 
conversou com os demais vereadores para aprovarem, porque se fica pra depois do recesso e 
acontece alguma coisa na festa iriam vir pra cima dos vereadores, diz entender a posição da 
vereadora que é combinado o projeto chegar com antecedência, mas pensaram na segurança 
das festividades, e convida a todos para participarem das festividades do município. E m 
seguida, usa a palavra novamente a vereadora Meire, que agradece ao vereador pelas 
justificativas, e diz que então fica a falha do prefeito em não comunicar os vereadores para 
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explicar, e acredita que não dará tempo de montar essa comissão, reforça que não sabia que 
passaria esse projeto pois ficou combinado que seria mandado os projetos com antecedência, 
então não sabe do que se trata, se deveria ser passado ou não, ou se a falha foi do prefeito ou 
não, e manifesta seu voto contrário ao projeto por não ter conhecimento do mesmo, e porque 
o presidente não vota projeto que chega de última hora, e diz também que errou o senhor 
prefeito, pois se o projeto é importante deveria ter chamado os vereadores explicado e pedido 
pra colocar em pauta, por isso vota contra o projeto. Dando sequência o presidente coloca em 
votação os pareceres das comissões, sendo aprovados por maioria de votos, recebendo um 
voto contrário da vereadora Meire. E m seguida, foi colocado em discussão e votação o projeto 
de lei n°. 36, não houve oradores, sendo aprovado por maioria de votos, recebendo um voto 
contrário da vereadora Meire. 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 e fala que a Câmara está entrando em recesso mas que continuam à 
disposição, e o que precisar da casa tem certeza que o presidente atenderá, parabeniza o 
vereador Marcos pelas explicações sobre o projeto, assim como entende a vereadora Meire 
em questionar a votação porque o projeto chegou em cima da hora, mas estão numa casa de 
leis e é uma democracia, todos tem direito de opinar, e mesmo que seja do lado do prefeito 
não é obrigado a concordar com tudo. E m seguida usa a palavra a vereadora Meire, que 
agradece ao vereador Fróez por ter justificado sua falta na última sessão, pois acha que a 
ausência de vereador deve ser justificada no momento da chamada, e explica que teve covid 
novamente mas que foi muito bem representada pelas palavras do vereador Fróez, e deixa 
registrado sua indignação na última sessão pois foi deixado de votar no tempo certo quase um 
milhão em projetos por capricho do senhor presidente, diz que os vereadores estão na câmara 
pra trabalhar pro povo e ajudar o prefeito, por mais que tenha sido justificado, e talvez não 
percam as emendas mas atrasou tudo por capricho, que além de fazer, o presidente envolve 
outras pessoas, e que um vereador que precisa ligar na casa civi l pra saber se a sessão é 
importante ou não, não a representa, e pede o registro de sua indignação, lembra que enquanto 
foi presidente da câmara nunca deixou de fazer uma sessão pra prejudicar a população, pois 
não prejudica o prefeito e sim a população, diz que a casa tem um vereador que foi vice-
prefeito e sabe a importância de uma sessão extraordinária, se não tem projeto na ordinária 
mas chega no dia seguinte, pode marcar extraordinária que os vereadores vêm pois é dever, 
fala também que não pode existir dois pesos e duas medidas na casa como aconteceu com o 
projeto, ou faz ou não faz, vai entrar em recesso, mas pode fazer uma extraordinária no dia 
seguinte pois os vereadores estão aí pra isso, se o prefeito precisar os vereadores virão, foi pra 
isso que foram eleitos, e reforça sua indignação e desaprovação com as atitudes do senhor 
presidente, e se coloca a disposição do prefeito. E m seguida, usa a palavra o presidente 
Wagner que agradece aos vereadores pelo companheirismo nos trabalhos da Câmara; 
agradece ao deputado Fausto Pinato que não tem medido esforços para ajudar o município; 
agradece ao deputado estadual Roque Barbieri que doa seu trabalho ajudando nossa cidade; 
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agradece ao vereador Marcos que foi procurado por autoridades, e como sempre é pedido para 
não atrasar projeto, ele levou o projeto ao conhecimento das comissões, e também que seria a 
última sessão, sendo um projeto importante que não chegou em tempo hábil, e que podendo 
acontecer algo e esse conselho não estaria aprovado para formalizar, diz que tem plena 
consciência e conhecimento do que é realizado na câmara, cada um tem um pensamento de 
como devem ser feitas as coisas, mas ele faz conforme a lei determina, diz que não existe 
oposição e nem perseguição, diz que não foram a São Paulo saber se estava ou não 
prejudicando a população porque sabia que não estava, a viagem já estava programada, com 
reuniões marcadas em secretarias e gabinetes de deputados, diz que todos os projetos votados 
tem prazos com prorrogação, e tudo que é conversado antes se entende, e sabendo que entraria 
em recesso e os vereadores tem o dever com a população, que não há extraordinária prevista, 
mas se houver os vereadores virão, pois nunca irão prejudicar a população, assim como o 
executivo que tem governado de forma excelente, portanto as conversas não o atingem pois 
tem a consciência tranquila, pede que Deus proteja a todos diante do aumento da covid e 
também nos dias de festa, e que se convocada sessão extraordinária a câmara voltará. 
Ninguém mais fazendo uso da palavra, o presidente convocou os vereadores para a próxima 
sessão ordinária no dia dois de agosto 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. 21 de junho de 2022. 

2.<> Secrelario 
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