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

 

As 11h00 da manhã do dia 3 do mês de junho, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 1ª(primeira) sessão 

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

Caio Vinicios da Silva Santos, Daniel Carneiro Borba, Jenilsom Amorim Pires dos 

Santos, Jhonathan Pimenta Gondim, Lazaro Rosa Pires e Rildo Marques Pires. 

Não compareceu a esta sessão o vereador Elias Paulo Neto. 

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

da sessão estava reservada única e exclusivamente para deliberar acerca do Projeto de Lei 

027/2021 que “Autoriza o Município de Nova Aurora-GO a celebrar convênio com 

Municípios, ou Instituições Privadas sem fins lucrativos, bem ainda a fomentar o 

acolhimento familiar, visando à implantação e manutenção de serviço de acolhimento à 

criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, para o atendimento das ações 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente”, de Autoria do Poder Executivo 

Municipal. 

Esclareceu que a urgente necessidade de apreciar a matéria fazia-se imprescindível com 

o fim de garantir acolhimento familiar, ou institucional, às crianças e adolescente em 

situação de risco ou vulnerabilidade social, realidade que se impunha naquele momento. 

Considerando a necessária urgência que a matéria exigia passou-se a ordem do dia 

observando que a proposta foi submetida a exame da Comissão de Constituição, 

Legislação e Redação, da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira 

e da Comissão de Educação, Cultura e Serviços Social, as quais pronunciaram-se 

favoráveis a aprovação do projeto de lei em análise. 
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Colocado em discussão o Projeto de Lei 027/2021 foi aprovado em primeira e segunda 

votação pela unanimidade dos presentes. 

Encerrado a ordem do dia, e nada mais havendo a se tratar, o Presidente deu por encerrada 

está sessão e agradeceu a presença de todos. 

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 2 páginas, numeradas de 46 a 47. 


