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Ata da 25ª(vigésima quinta) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 13 dias do mês de setembro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 25ª(vigésima quinta) 

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 24ª(vigésima quarta) sessão ordinária de 2021 foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em plenário: 

O Ofício 286/2021 que encaminha o Projeto de Lei 034/2021, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que “Cria o Programa Municipal de Reforma de Moradias no 

Âmbito do Município de Nova Aurora-GO para Atender Famílias em Situação de 

Vulnerabilidade Social, na Forma que Especifica, e dá Outras Providências”; 

E a Indicação 08/2021 que “Indica realização de serviços na Casa de Velório como: 

revitalização da praça, instalação de bancos e pode de árvore”. 

No pequeno expediente fez uso da palavra: 

O vereador Rildo ressaltou a importância da indicação de sua autoria, com destaque para 

a instalação dos bancos com a finalidade de evitar que veículos trafegue sobre gramado 
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em frente a casa de velório. Parabenizou o Prefeito pela realização da obra na estrada 

vicinal na região do lava-cachorro onde foram gastos mais de quinhentas horas de 

maquinários, e pelo encabeçamento da ponte que dá acesso a propriedade do Sr. Ranolfo 

Dias Carneiro que está preste a ser realizado. E também ao Deputado Federal José Nelto 

pelo encaminhamento de emenda parlamentar no valor de duzentos e cinquenta mil reais 

destinado a saúde em nosso Município e mais a previsão de entrega do um ônibus escolar. 

Finalizou destacando a importância do projeto de lei que cria o programa de reforma de 

moradias. 

O vereador e Presidente Jerry parabenizou o vereador Rildo pela iniciativa. Expressou 

como verdadeira as palavras do vereador referentes ao Deputado Federal José Nelto para 

o qual dedicou seu apoio nas eleições passadas. Observou que o projeto de lei que cria o 

programa municipal de reforma de moradias é inovador e mostra que a atual gestão 

municipal é para todos. Considerou que – havendo acordo dos colegas – possa ser feito 

algumas adequações no projeto de lei, como beneficiar um maior número de famílias e 

aumentar o vínculo como o Município de três para cinco anos. E quanto ao 

encabeçamento da ponte que dá acesso a propriedade do Sr. Ranolfo trata-se de uma 

reivindicação a tempos, mas que está prestes a ser realizada. 

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

quanto a instalação de banheiros sanitários em praças públicas, mais especificamente na 

Praça Santo Antônio, devido a questão de saúde familiar não pode dispor com o Poder 

Executivo quais as providências seriam tomadas, mas que assim que possível tratará do 

assunto o mais breve possível. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o Projeto de Lei 031/2021 que “Dispõe sobre normas para a 
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cessão de servidores públicos municipais para o Poder Legislativo Municipal, ao Poder 

Judiciário, bem como a órgãos ou departamentos estaduais que funcionem neste 

Município”, de autoria o Poder Executivo Municipal, foi aprovado por unanimidade em 

primeira e segunda votação. 

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 3 páginas, numeradas de 70 a 72. 


