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Ata da 24ª(vigésima quarta) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 30 dias do mês de agosto, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 24ª(vigésima quarta) 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 23ª(vigésima terceira) sessão ordinária de 2021 foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em plenário: 

O Ofício 271/2021 que encaminha o Projeto de Lei 031/2021, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que “Dispõe sobre normas para a cessão de servidores públicos 

municipais ao Poder Legislativo Municipal, ao Poder Judiciário, bem como a órgãos ou 

departamento estaduais que funcionem neste Município”; 

O Ofício 278/2021 que encaminha o Projeto de Lei 032/2021, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 

e dá outras providências”; 

O Ofício 279/2021 que encaminha o Projeto de Lei 033/2021, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que “Estima a receita e fixa a despesa do município de nova aurora 

para o exercício de 2022”; 
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E o Ofício 282/2021, expedido pelo Poder Executivo Municipal, que solicitou a indicação 

de nomes para compor a Comissão Especial de Planejamento, Implantação e 

Acompanhamento Industrial. 

 No pequeno expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry solicitando aos 

colegas que analise os projetos de leis orçamentário e apresente suas propostas o quanto 

antes para agilizar a apreciação dos mesmos em prazo hábil. Destacou a importância de 

representante da Câmara para compor a Comissão Especial de Planejamento, Implantação 

e Acompanhamento Industrial. E ressaltou a relevância do projeto de lei que trata de 

cessão de servidores públicos a outros Poderes, Órgãos ou Departamentos Estadual. 

No grande expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry – com sugestão do 

vereador Daniel Borba – indicou e ressaltou a importância da construção de banheiros 

sanitários em praças públicas. E também – com sugestão do vereador Jenilson Amorim – 

convidou os colegas para uma visita ao canteiro de obras da construção do complexo 

esportivo. 

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

Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento Industrial, se 

apresentaram como voluntários os vereadores Rildo Marques para titular e Caio Vinicius 

para suplente. 

Ficou agendado a visita as obras do complexo esportivo e ao Ginásio de Esporte para a 

data do dia 2 de setembro, as 16:30 horas. 

Encerrado o expediente e não havendo matéria a ser deliberada não houve a ordem do 

dia. 

Em seguida o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem se interessasse para fazer as 
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considerações finais. 

Na oportunidade o vereador Caio Vinicius solicitou oração por intercessão junto a 

familiar enfermo. 

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 67 a 69. 


