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Ata da 7ª(sétima) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 5 dias do mês de abril, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 7ª(sétima) 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 e Lazaro Rosa 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 6ª(sexta) sessão ordinária de 2021 foi aprovada sem 

restrição pela unanimidade dos presentes. 

Na sequência foi lido em Plenário: 

O Ofício 116/2021, expedido pelo Prefeito Municipal, que encaminha resposta a 

Indicação 02/2021, de autoria do vereador Elias, que “Solicita relatório nominal de 

pessoas testadas positivos com COVID-19; 

A Indicação 04/2021, de autoria dos vereadores: Jerry Faleiros, Jhonathan Gondim, Alcil 

Pires, Daniel Borga e Lazaro Rosa, que “Indica instalação de redutor de velocidade no 

cruzamento da Rua Mato Grosso com a Rua do Comércio” e 

Os pareceres encaminhados pela aprovação da Comissão de Constituição, Legislação e 

Redação; da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira; e da Comissão de 

Educação, Cultura e Serviços Social, emitidos acerca: 

do Projeto de Lei 020/2021 que “Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal nº 020, 
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de 11 de agosto de 1997, que ‘Cria o Conselho Municipal de Assistência Social e dá 

outras providências’ e dá outras providências”; 

do Projeto de Lei 021/2021 que “Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual aos 

Servidores Públicos do Município de Nova Aurora, Estado de Goiás, de que trata o artigo 

37, X, da Constituição Federal de 1988, nos termos da Lei Complementar Federal nº 173, 

de 27 de maio de 2020 e Instrução Normativa 00013/2020, do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás e dá outras providências”; e 

do Projeto de Lei 022/2021 que “Estabelece o piso salarial para os Agentes Comunitários 

de Saúde-ACS e Agentes de Combate às Endemias-ACE do Município de Nova Aurora, 

Estado de Goiás”. 

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

a instalação de redutor de velocidade no cruzamento da Rua Mato Grosso com a Rua do 

Comércio é uma reivindicação da população, que inclusive já foi motivo de outras 

solicitações. 

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

Justiça Eleitoral foi comunicada sobre a vaga de vereador nesse Poder Legislativo. A 

Assessoria Jurídica da Câmara já havia tomando as providências necessárias para a 

diplomação do suplente e posteriormente a posse no cargo de vereador. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o Projeto de Lei 020/2021 que altera a redação do artigo 3º da lei 

municipal 020/1997, que criou o conselho municipal de assistência social; o Projeto de 

Lei 021/2021 que trata da revisão geral anual aos servidores públicos do município; e do 
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Projeto de Lei 022/2021 que estabelece o piso salarial para os agentes comunitários de 

saúde e agentes de combate às endemias do município, foram aprovados 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 3 páginas, numeradas de 24 a 26. 


