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Ata da 3ª(terceira) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 8 dias do mês de março, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 3ª(terceira) 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, Jhonathan Pimenta Gondim, 

Lazaro Rosa Pires e Luiz Antônio da Rocha. 

Registrou-se a ausência do vereador Jenilsom Amorim Pires dos 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 2ª(segunda) sessão ordinária de 2021 foi aprovada 

sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Na sequencia foram lidos em Plenário: 

O Ofício 086/2021, expedido pelo Prefeito Municipal, que encaminha o Projeto de Lei 

016/2021 que “Institui o programa municipal de bolsa estágio, autoriza o poder 

executivo a conceder estágio remunerado para estudantes do ensino médio, ensino 

técnico profissionalizante, superior e pós-graduação regularmente matriculados em 

instituições públicas de ensino, e instituições reconhecidas pelo MEC e órgãos públicos 

conveniados com o Município de Nova Aurora-GO, e dá outras providências”; 

 O Ofício 088/2021, expedido pelo Prefeito Municipal, que encaminha resposta a 

Indicação 01/2021, de autoria do vereador Lazaro que “Indica a recuperação, reparos e 

emendas nos mata-burros do Município”; 
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O Ofício 090/2021, expedido pelo Prefeito Municipal, que encaminha o Projeto de Lei 

017/2021 que “Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, 

com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus; 

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde; 

A Emenda Modificativa 02/2021, de autoria do vereador Alcil, que modifica o Inciso I, 

Artigo 2º, Capitulo II do Projeto de Lei 013/2021, que dispõe sobre o programa de 

fornecimento gratuito de consultas, exames e doação de óculos. 

E os pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, e da Comissão 

Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira emitidos acerca do Projeto de Lei 

16/2021 que institui o programa bolsa estágio, e acerca do Projeto de Lei 17/2021 que 

ratifica protocolo de intenções firmados entre Municípios brasileiros para adquirir 

vacinas para o combate ao coronavirus. 

No pequeno expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry que justificou a 

ausência do vereador Jenilson Amorim. E destacou a importância do projeto de lei 

visando firmar consórcio entre Municípios para aquisição de vacinas para o combate ao 

coronavírus, ressaltando a necessidade de aprovação imediata da matéria. 

No grande expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry que comentou 

acerca da emenda ao projeto de lei do programa de fornecimento gratuito de consultas, 

exames e doação de óculos, observando que essa tem como objetivo abranger um maior 

número de pessoas. E destacou a necessidade de deliberação acerca do projeto de lei 

que autoriza alienar sucatas inservíveis para que o Executivo Municipal possa desfazer 

desses bens que não são mais viáveis para o Município. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 
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Colocada em discussão a Emenda Modificativa 02 ao Projeto de Lei 013/2021 que 

dispõe sobre o programa de fornecimento gratuito de consultas, exames e doação de 

óculos foi aprovada em votação única pela unanimidade dos presentes. 

Colocado em discussão a redação final do Projeto de Lei 013/2021 que dispões sobre o 

programa de fornecimento gratuito de consultas, exames e doação de óculos foi 

aprovado em primeira e segunda votação pela unanimidade dos presentes. 

Colocado em discussão Projeto de Lei 014/2021 que autoriza o Executivo Municipal a 

alienar sucatas inservíveis foi aprovado em primeira e segunda votação pela 

unanimidade dos presentes. 

De comum acordo do Plenário o Projeto de Lei 017/2021 que ratifica protocolo de 

intenções para firmar consórcio entre Municípios brasileiros para adquirir vacinas para 

o combate ao coronavirus foi aprovado em primeira e segunda votação pela 

unanimidade dos presentes. 

Encerrada 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 9 a 12. 


