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Ata da 1ª(primeira) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 22 dias do mês de fevereiro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 1ª(primeira) 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, Jhonathan Pimenta Gondim, Lazaro Rosa Pires e Luiz 

Antônio da Rocha. 

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

sessão. 

Em seguida, em acordo com o Regimento Interno da Casa, passou-se a eleição das 

Comissões Permanentes para o Biênio 2021/2022. 

Nessa ocasião foram lidos: 

Os termos de desistências de participar de qualquer função nas Comissões Permanentes 

dos vereadores Elias Paulo, Caio Vinicios e Jenilsom Amorim; e 

O registro da Chapa 1, única chapa a se apresentar para concorrer, composta já pela 

ordem: Presidente, Relator e Membro: 

Comissão de Constituição, Legislação e Redação: Alcil Pires, Daniel Borba e Luiz 

Antônio; 

Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira: Lazaro Rosa, Alcil Pires e Daniel 

Borba; 

Comissão de Obras e Serviços Públicos: Jhonathan Gondim, Luiz Antônio e Alcil Pires; 
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Comissão de Educação, Cultura e Serviços Social: Daniel Borba, Lazaro Rosa e Luiz 

Antônio; 

Comissão de Direitos Humanos: Luiz Antônio, Daniel Borba e Lazaro Rosa; 

Comissão de Meio Ambiente: Alcil Pires, Luiz Antônio e Daniel Borba. 

Em seguida foi iniciada a votação, escrutinada pelos vereadores Alcil Pires e Luiz 

Antônio, que assinaram e distribuíram as cédulas, e logo após a votação apuraram o 

seguinte resultado: a Chapa 1 foi aprovada por 7(sete) votos favoráveis, e 2(dois) votos 

brancos. 

Na sequência foram lidos em plenário os expedientes do Poder Executivo Municipal: 

O Ofício 058/2021 que encaminha resposta atendo ao Oficio 02/2021 expedido pelo 

vereador Caio Vinicios solicitando informações sobre as obras realizadas entre os anos 

2017 e 2020; 

O Oficio 066/2021 que encaminha o Projeto de Lei 013/2021, de 19 de fevereiro de 

2021, que “Dispões sobre a instituição, no Município de Nova Aurora, Estado de Goiás, 

do 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 

providencias”, este com requerimento para apreciação em regime de urgência; e 

O Ofício 067/2021 que encaminha o Projeto de Lei 014/2021, 22 de fevereiro de 2021, 

que “Autoriza o Poder Executivo a promover leilão para alienar veículos e sucatas 

inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal e dá outras providências”. 

No pequeno expediente não houve nenhum inscrito para fazer uso da palavra. 
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No grande expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry que desejou a 

todos um bom desempenho nos trabalhos durante essa legislatura, visando o bem da 

nossa comunidade. Considerou que as divergências de ideias são importantes para 

construir um bom debate e garantir o melhor para a população. Se declarou aberto ao 

diálogo, pois a Câmara de Vereadores não é composta apenas pelo Presidente ou a Mesa 

Diretora, mas sim pelos nove vereadores que representam o povo. Informou sua 

intensão, que está em estudo, em fazer a transmissão ao vivo da sessões da Casa, 

adequando as novas realidades e aproximar o legislativo ainda mais da população. 

Finalizou desejando que ao final todos saiam com seus deveres cumpridos. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o requerimento de urgência ao Projeto de Lei 013/2021 que 

dispões sobre o programa de fornecimento gratuito de consultas, exames e doação de 

óculos foi aprovado 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 3 a 5. 


