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Ata da 2ª(segunda) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Ao 1 dia do mês de março, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 2ª(segunda) sessão ordinária de 

2021, contando com a presença dos vereadores: Alcil Pires dos Santos, Daniel Carneiro 

Borba, Elias Paulo Neto, Jenilsom Amorim Pires dos Santos, Jhonathan Pimenta 

Gondim, Lazaro Rosa Pires e Luiz Antônio da Rocha. 

Registrou-se a ausência do vereador Caio Vinicios da Silva Santos. 

Por haver quórum legal o Presidente declarou aberto o expediente e informou a pauta da 

sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 1ª(primeira) sessão ordinária de 2021 foi aprovada 

sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Na sequencia foram lidos em Plenário: 

O Ofício 079/2021, expedido pelo Secretário Municipal de Saúde, Secretário Municipal 

de Meio Ambiente e pelo Prefeito Municipal, que convida o mutirão de limpeza do 

Córrego Barreiro; 

O Ofício 084/2021, expedido pelo Prefeito Municipal, que o Projeto de Lei 015/2021 

que “Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 004/2015, de 14 de maio de 

2015, que ‘Autoriza a desapropriação de área de terra destinada a ampliação do 

Cemitério Municipal e dá outras providências’”; 

A Emenda Modificativa 01/2021 que modifica o Artigo 5º do Projeto de Lei 013/2021, 

que “Dispõe sobre a instituição, no Município de Nova Aurora, Estado de Goiás, do 



 

República Federativa do Brasil 
Estado de Goiás 

Poder Legislativo Municipal 
Nova Aurora 

Biênio 2021/2022 
 

2 

Programa Ampla Visão, consistente no Fornecimento Gratuito de Consultas e Exames 

para fins de também doação de Óculos de Grau às pessoas que especifica, e dá outras 

providências”. 

Os pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, e da Comissão 

Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira emitidos acerca do Projeto de Lei 

013/2021 que dispõe sobre o programa de fornecimento gratuito de consultas, exames e 

doação de óculos, e do Projeto de Lei 015/2021 que altera a Lei 04/2015 de 

desapropriação para ampliação do Cemitério Municipal; 

E a Indicação 01/2021, de autoria do vereador Lazaro que “Indica a recuperação, 

reparos e emendas nos mata-burros do Município”. 

No pequeno expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry informando que 

o projeto de lei que trata do fornecimento gratuito de consultas, exames e doação de 

óculos, embora estivesse em pauta para votação teria apreciado somente a emenda do 

vereador Daniel, uma vez que o projeto ainda dispunha de alguns pontos que deveria ser 

discutido ou examinado. 

No grande expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry que justificou a 

ausência do vereador Caio Vinicios. E sugeriu aos colegas a apresentação de 

proposituras com o fim de denominar as ruas de nossa cidade que estão sem 

identificação, inclusive com nome de pessoas da nossa comunidade. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 013/2021 que dispões 

sobre o programa de fornecimento gratuito de consultas, exames e doação de óculos que 

foi aprovada em votação única pela unanimidade dos presentes. 
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De comum acordo do Plenário o Projeto de Lei 013/2021 que dispões sobre o programa 

de fornecimento gratuito de consultas, exames e doação de óculos foi retirado da pauta 

para melhor analise e apresentação de possíveis emendas. 

De comum acordo do Plenário o Projeto de Lei 015/2021 que altera a Lei 04/2015 de 

desapropriação para ampliação do Cemitério Municipal foi posto em votação e 

aprovado em primeira e segunda votação pela unanimidade dos presentes. 

Encerrada a ordem do dia o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem se interessasse 

para fazer as considerações finais. Oportunidade em que não houve nenhum interessado. 

Após isso, nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada esta sessão. 

Está sessão foi registrada em áudio e vídeo conforme regulamenta o Decreto Legislativo 

03/2005. 

Pelo que foi lavrada à presente ata, que é lida e achada conforme, vai ser assinada por 

todos os vereadores presente. 

Contém esta Ata 3 páginas, numeradas de 6 a 8. 


