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Ata da 21ª(vigésima primeira) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 9 dias do mês de agosto, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 21ª(vigésima 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 Rildo Marques Pires. 

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

sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 20ª(vigésima) sessão ordinária de 2021 foi aprovada 

sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em plenário: 

O Ofício 249/2021 que encaminhou o Projeto de Lei 030/2021 que “Cria o Programa 

Municipal de geração de empregos e aumento de arrecadação, através de incentivo a 

industrialização e implantação de empresa no Município de Nova Aurora - Goiás”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; e 

O Ofício 049/2021, expedido pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social, que convida para a VII Conferência Municipal de Assistência Social de Nova 

Aurora-GO. 

Como as matérias lidas em plenário não careciam de comentário e outras seriam 

discutidas e deliberadas na ordem do dia não houve o pequeno expediente. 

No grande expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry que manifestou 
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satisfação pelo retorno do Assessor Jurídica da Câmara, Fernando Cezar, após seu 

afastamento para tratamento de saúde. Apresentou indicações, uma para troca de viga e 

outra para conclusão de pontes que dão acesso a propriedades rurais do nosso Município. 

Sugeriu aguardar aproximadamente por uns trinta dias para instalação de quebra-molas 

que já foram objetos de vários requerimentos, período este que está previsto o 

recapeamento asfáltico das ruas, uma parceria entre o Município e o Governo do Estado. 

E agradeceu a participação dos estiveram presentes na reunião realizada pelo SICOOB e 

convidou para as próximas que serão realizadas. 

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, se apresentaram como voluntários 

os vereadores Jhonathan Pimenta para titular e Alcil Pires para suplente. 

Colocado em discussão a urgência do Projeto de Lei 030/2021 foi aprovada em votação 

única pela unanimidade dos presentes. 

Encerrado a ordem do dia o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem se interessasse para 

fazer as considerações finais. 

Na oportunidade o Assessor Jurídico da Casa, Fernando Cezar, agradeceu a todos pelas 

orações em favor de sua recuperação. 

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 
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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 60 a 62. 


