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P A U T A     D A     6ª     S E S S Ã O     O R D I N Á R I A     D E    2 0 2 1 
 
⮚ Em 29 de março de 2021, sob a proteção de Deus, o Presidente da Câmara declarará 

aberta a 6ª(sexta) sessão ordinária de 2021. 
 
⮚ Proferirá a nota de pesar: A Câmara Municipal de Nova Aurora-GO manifesta sua 

solidariedade e profundo pesar aos amigos e principalmente à família do Sr. Luiz Antônio 
da Rocha pelo seu falecimento, ocorrido no último dia 22 de março de 2021. 
 
O Sr. Luiz Antônio sempre foi um cidadão nova-aurorense de respeitada conduta e 
dedicação à família, aos amigos e a comunidade. Sua ausência deixa desolados a todos 
nós, nos deixando como acalento seus bons exemplos e seu modelo de vida enquanto 
cidadão de bem. 
 
Aos seus familiares e amigos, nossas sinceras condolências reiterando que esta Câmara 
de Vereadores não poderia deixar de expressar o seu profundo pesar uma vez que este 
nobre cidadão fez parte dos membros desta Casa Legislativa. 
 
Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações 
enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, 
destacando o amor a Deus sobre todas as coisas para que o Senhor Luiz Antônio da Rocha 
descanse em paz. 

 
⮚ Solicitará ao secretário da mesa a verificação da presença dos nobres colegas. 
 
⮚ Havendo quorum legal declarará aberto o expediente. 
 
⮚ Declarará nos termos do Artigo 16, Parágrafo 1º, Inciso I, do Regimento Interno desta 

Casa, extinto o mandato do Sr. vereador Luiz Antônio da Rocha-MDB em consequência 
do seu falecimento no dia 22 de março de 2021. 

 
⮚ Convocará imediatamente nos termos do Artigo 16, Parágrafo 1º, do Regimento Interno 

desta Casa, o 1º suplente do MDB para assumir a vaga remanescente do então Sr. vereador 
Luiz Antônio da Rocha. 

 
⮚ Declarará que, de acordo com os resultados das eleições municipais realizadas em 15 de 

novembro de 2020, para a Legislatura 2021/2024, o 1º suplente do MDB, é o Sr. Lazaro 
Rosa Pires, que foi empossado em 11 de janeiro de 2021 como vereador suplente em 
decorrência da licença do titular da cadeira, Sr. vereador Odilon Ferreira Borges, 
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nomeado Secretário Municipal de Saúde de Nova Aurora-GO. 
 
⮚ Declarará empossado nos termos do Artigo 13, Parágrafo 3º, do Regimento Interno desta 

Casa, o já empossado 1º suplente do MDB, o Sr. Lazaro Rosa Pires, como ocupante 
permanente da vaga de vereador remanescente do então vereador Luiz Antônio da Rocha. 

 
⮚ Declarado extinto o mandato do vereador Luiz Antônio da Rocha e declarado ocupante 

permanente da sua vaga o Sr. vereador Lazaro Rosa Pires, informará que será convocado 
o 2º na linha de suplência do MDB para ocupar a vaga de vereador suplente em 
decorrência da licença do titular da cadeira, vereador Odilon Ferreira Borges, nomeado 
Secretário Municipal de Saúde de Nova Aurora-GO. 

 
⮚ Convocará o Sr. vereador Daniel Carneiro Borba para assumir provisoriamente como 

Segundo Secretário da Mesa Diretora. Vaga ocupada pelo então Sr. vereador Luiz 
Antônio da Rocha. 

 
⮚ Convocará o Sr. vereador Lazaro Rosa Pires para assumir provisoriamente as vagas até 

então ocupadas pelo Sr. vereador Luiz Antônio da Rocha na Comissão de Constituição, 
Legislação e Redação, na Comissão de Obras e Serviços Públicos, e na Comissão de Meio 
Ambiente. 

 
⮚ Convocará o Sr. vereador Daniel Carneiro Borba para assumir provisoriamente as vagas 

até então ocupadas pelo Sr. vereador Luiz Antônio da Rocha na Comissão de Educação, 
Cultura e Serviços Social, e na Comissão de Direitos Humanos. 

 
⮚ Prosseguindo com os trabalhos normais do Plenário informará a pauta da sessão: 
● Deliberar sobre da Ata da 5ª(quinta) sessão ordinária de 2021; 
● Leitura das matérias encaminhadas ao plenário; 
● Tratar das matérias lidas em plenário no pequeno expediente; 
● Tratar de assunto de interesse público no grande expediente; e 
● Na ordem do dia deliberar: 
⮚ Sobre o Projeto de Lei 019/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que, 

“Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, em 
conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na 
forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá outras 
providências”; 

⮚ Sobre o Urgência do Projeto de Lei 020/2021 que “Altera a redação do artigo 3º da 
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Lei Municipal nº 020, de 11 de agosto de 1997, que ‘Cria o Conselho Municipal 
de Assistência Social e dá outras providências’ e dá outras providências”; 

⮚ Sobre o Urgência do Projeto de Lei 021/2021 que “Dispõe sobre a concessão de 
revisão geral anual aos Servidores Públicos do Município de Nova Aurora, Estado 
de Goiás, de que trata o artigo 37, X, da Constituição Federal de 1988, nos termos 
da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020 e Instrução Normativa 
00013/2020, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e dá outras 
providências”; e 

⮚ Sobre o Urgência do Projeto de Lei 022/2021 que “Estabelece o piso salarial para 
os Agentes Comunitários de Saúde-ACS e Agentes de Combate às Endemias-ACE 
do Município de Nova Aurora, Estado de Goiás”. 

 
⮚ Solicitará a leitura da ata da 5ª(quinta) sessão ordinária de 2021. 
 
⮚ Colocará a ata da 5ª(quinta) sessão ordinária de 2021 em discussão e votação. 
 
⮚ Solicitará a leitura das matérias encaminhadas ao plenário. 
 
⮚ Solicitará a confirmação dos inscritos que farão uso da palavra pelo prazo de 5 minutos 

para comentar acerca das matérias que foram lidas. 
 
⮚ Solicitará a confirmação dos inscritos que farão uso da palavra pelo prazo de 15 minutos 

para tratar de assunto de interesse público. 
 
⮚ Declarará encerrado o expediente e passará a ordem do dia. 
 
⮚ Colocará em primeira e segunda discussão e votação o Projeto de Lei 019/2021 que 

reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e 
revoga a Lei Municipal 01/2007. 

 
⮚ Colocara em discussão e votação única os requerimentos de apreciação e deliberação em 

caráter de urgência do Poder Executivo Municipal aos: 
do Projeto de Lei 020/2021 que altera a redação do artigo 3º da lei municipal 020/1997, 
que criou o conselho municipal de assistência social; 
do Projeto de Lei 021/2021 que trata da revisão geral anual aos servidores públicos do 
município; e 
do Projeto de Lei 022/2021 que estabelece o piso salarial para os agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate às endemias do município. 
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⮚ Nada mais havendo a deliberar declarará encerrado a ordem do dia e concederá a palavra 

a quem se interessar para fazer as considerações finais. 
 
⮚ Nada mais havendo, agradecerá a presença de todos, declarará encerrada esta sessão 

ordinária. 


