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Ata da 4ª(quarta) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 15 dias do mês de março, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 4ª(quarta) sessão 

ordinária de 2021, contando com a presença dos vereadores: Alcil Pires dos Santos, 

Caio Vinicios da Silva Santos, Daniel Carneiro Borba, Elias Paulo Neto, Jenilsom 

Amorim Pires dos Santos, Lazaro Rosa Pires e Luiz Antônio da Rocha. 

Registrou-se a ausência do vereador Jhonathan Pimenta Gondim. 

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

sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 3ª(terceira) sessão ordinária de 2021 foi aprovada 

sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Na sequência foi lido em Plenário o Ofício 096/2021, expedido pelo Prefeito Municipal, 

que encaminha o Projeto de Lei 018/2021 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

doar com cláusula de reversão e inalienabilidade áreas de terras de sua propriedade às 

famílias em situação de vulnerabilidade do município, na forma que especifica, e dá 

outras providências”. 

No pequeno expediente fez uso da palavra: 

O vereador Elias questionou qual projeto passaria a valer sendo que já foi aprovado 

nessa Casa uma lei tratando de doações no Setor Nova Vida. 

E o vereador e Presidente Jerry respondeu que esse projeto sendo aprovado revoga o 

anterior, até porque serão novos valores liberados pela Agência Goiana de Habitação 
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para construção, e como contrapartida o Município doa os terrenos e a infraestrutura, 

como água e energia, com previsão de entrega das moradias ainda esse ano. 

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

justificativa do vereador Jhonathan pela ausência nesta sessão. 

Manifestou seus sentimentos de pesar a todas as famílias que perderam seus entes 

queridos acometidos pela pandemia do COVID19, em especial aos familiares da Sra. 

Mazila e da Sra. Maria Ivone. E solicitou dos colegas cooperação para informar aos 

órgãos de saúdes os desrespeitos as recomendações sanitárias. 

Finalizou destacando a importância do projeto de lei que institui o programa bolsa 

estágio no Poder Executivo Municipal, vislumbrando a possibilidade de seguir a mesma 

proposta para a Câmara de Vereadores. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o Projeto de Lei 016/2021, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que “Institui o programa municipal de bolsa estágio, autoriza o poder 

executivo a conceder estágio remunerado para estudantes do ensino médio, ensino 

técnico profissionalizante, superior e pós-graduação regularmente matriculados em 

instituições públicas de ensino, e instituições reconhecidas pelo MEC e órgãos públicos 

conveniados com o Município de Nova Aurora-GO, e dá outras providências” foi 

aprovado em primeira e segunda votação pela unanimidade dos presentes. 

Na discussão o vereador Elias se declarou favorável ao projeto de lei, mas indicou que o 

Poder Executivo Municipal deve apresentar a essa Casa de Leis relatórios atualizados 

informando quem são os que tiveram acesso ao benefício para que a Câmara de 

Vereadores possa avaliar se realmente estão sendo comtemplados os estagiários que 
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necessitam da bolsa estágio. Sendo que foi informado pelo Presidente que sua sugestão 

seria levada em consideração. 

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 13 a 15. 


