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Ata da 20ª(vigésima) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 2 dias do mês de agosto, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 20ª(vigésima) 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 Rildo Marques Pires. 

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 19ª(décima nona) sessão ordinária de 2021 foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em plenário os expedientes do Poder Executivo Municipal: 

O Ofício 236/2021 que solicitava a indicação de 2 representantes da Câmara para compor 

a Comissão responsável em promover novo processo de seleção para beneficiamento de 

pessoa ou entidade familiar para ocupar imóvel vago; 

O Ofício 240/2021 que solicitava a indicação de 2 representantes da Câmara para compor 

o Comitê Diretor de Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

Consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano; e 

O Ofício 244/2021 que encaminhou o Projeto de Lei 029/2021 que “Autoriza a doação 

de equipamento para a Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar do 

Estado de Goiás e dá outras providências”. 
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Como as matérias lidas em plenário seriam discutidas e deliberadas na ordem do dia não 

houve o pequeno expediente. 

No grande expediente fez uso da palavra: 

O vereador Elias se dirigindo ao Presidente da Mesa questionou a quem pertencia o 

imóvel vago que será doado, e se já existe contemplado a ser beneficiado. Entende que a 

casa já está ocupada, o que impede outro de ser beneficiado. Pelo que sabe o Prefeito 

permitiu que o imóvel fosse ocupado e existe uma comissão na justiça representando o 

ocupante por ser pessoa carente com dois filhos, e que por isso considerou que não 

poderia aprovar representantes da Câmara para não prejudicar o ocupante atual. A  

Comissão deve ter o cuidado de não desabrigar um cidadão novaaurorense e beneficiar 

outro que não seja. Considerou que o Prefeito poderia intervir junto a Justiça para que o 

atual ocupante seja beneficiado devido a sua condição de necessidade. 

O sr. Presidente respondeu que pertencia ao sr. Iran Lourenço e disse acreditar não haver 

contemplado, e que o objetivo da Comissão é com fim de promover esse processo de 

escolha. Quanto a ocupação há uma decisão judicial restituído o imóvel ao Município. 

Essa ordem judicial exige que para ocupar o imóvel o beneficiário deva passar pela 

Comissão responsável pelo processo de cessão de direito de uso. A Comissão 

reconhecendo que o atual ocupante se enquadra dentro dos parâmetros legais poderá ceder 

o direito a ele. Informações não oficiais dão conta que o imóvel foi invadido, e que se for 

verdade isso pode ser um estimulo para que outros imóveis venham a ser ocupado sem 

haver o devido processo legal. Quanto a intervenção do Prefeito junto a Justiça considerou 

inapropriada uma vez que o Juiz só aceita manifestação nos autos do processo. 

O vereador e Presidente Jerry que desejou a todos um bom retorno e que o denominador 

comum seja em prol da nossa população. Transmitiu o convite do Sicoob das reuniões 
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que serão realizadas no Plenário da Câmara para tratar da abertura de uma agência em 

nosso Município. Quanto ao projeto de lei de doação de equipamento para a Companhia 

de Policiamento Especializado da PMGO é uma contribuição dos Municípios do Sudeste 

Goiano com fim de garantir mais segurança a população desta região. Destacou a 

importância de representante da Câmara no Comitê de Gestão de resíduos sólidos. E 

entendeu a preocupação do vereador Elias quanto ao processo de cessão de direito de uso 

de imóvel, mas está sendo solicitado da Câmara apenas a indicação de representantes para 

compor a Comissão que irá decidir que tem direito a ocupação do imóvel considerado 

vago, não cabendo a esta Casa a escolha do beneficiário, uma vez que as regras para ser 

contemplado já foram aprovadas em lei por este Legislativo. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Consultado os nobres edis quem estava disposto a indicar seu nome para compor a 

Comissão responsável em promover novo processo de seleção para beneficiamento de 

pessoa ou entidade familiar para ocupar imóvel vago, ficou acordado em Plenário que 

isso será feito assim que for esclarecido quanto algumas questões que restam saber. 

Consultado os nobres edis quem estava disposto a indicar seu nome para compor o Comitê 

Diretor de Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Consórcio 

Intermunicipal do Sudeste Goiano, se apresentaram como voluntários os vereadores 

Jhonathan Pimenta para titular e Alcil Pires para suplente. 

Colocado em discussão para apreciar o Projeto de Lei 029/2021 que “Autoriza a doação 

de equipamento para a Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar do 

Estado de Goiás e dá outras providências”, autoria do Poder Executivo Municipal, em 

imediata deliberação foi aprovado por unanimidade dos presentes. 



 

 

República Federativa do Brasil 
Estado de Goiás 

Poder Legislativo Municipal 
Nova Aurora 

Biênio 2021/2022 
 

Colocado em discussão o Projeto de Lei 029/2021 supracitado foi aprovado em primeira 

e segunda votação pela unanimidade dos presentes. 

Encerrado 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 4 páginas, numeradas de 55 a 59. 


