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Ata da 26ª(vigésima sexta) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 20 dias do mês de setembro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 26ª(vigésima sexta) 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 25ª(vigésima quinta) sessão ordinária de 2021 foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em plenário: 

O Ofício 297/2021 que encaminha o Projeto de Lei 036/2021 que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder o uso de parte de um imóvel de sua propriedade para 

Samuel Rosa, na forma que especifica, e dá outras providências”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal”; 

O Ofício 298/2021 que encaminha o Projeto de Lei 037/2021 que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder o uso de parte de um imóvel de sua propriedade para 

SICOOB ACREDI, na forma que especifica, e dá outras providências”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; 

E a Indicação 09/2021 que “Sugere a implantação de plano de saúde para os servidores 

públicos municipal”, de autoria dos vereadores Jenilson Amorim, Caio Vinicius e Elias 

Paulo. 
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Como as matérias lidas em plenário seriam deliberadas na ordem do dia não houve o 

pequeno expediente. 

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

importância da concessão do uso de parte do imóvel do distrito industrial, e que há prazo 

e regras legais que se não forem obedecidos garante a reversão ao Município caso o 

beneficiário descumpra com qualquer das condições prevista em lei. 

Quanto a implantação de uma agência do SICOOB em nossa cidade permitirá à população 

local acesso aos serviços financeiros e bancários, e citou como exemplo a facilitação no 

recebimento de aposentadorias dos beneficiários da previdência. 

Destacou as propostas de alterações no projeto de lei do programa municipal de reforma 

de moradias, apresentadas pelo vereador Jhonathan. E observou a intenção do vereador 

Jenilson em apresentar uma emenda aumentando para dez o número de famílias 

beneficiadas com o programa, o que considerou inadequado porque o projeto de lei já 

garantia que a quantidade de beneficiários possa ser ampliado, ou reduzido, conforme 

disponibilidade financeira do Município. 

O vereador Jenilson questionou se o Presidente havia lido a sua proposta de emenda. E 

ainda se o Presidente é quem havia apresentado as alterações proposta no projeto de lei. 

Também questionou a votação imediata de projetos de leis que chegam na Casa com 

solicitação de caráter de urgência; inclusive o que poderá ser motivo de um eventual 

questionamento junto ao Ministério Público. 

O Presidente respondeu que não leu porque o vereador Jenilson havia retirado sua emenda 

da pauta. Se a proposta não é apresentada no plenário não tem qualquer valor documental. 

Quanto as alterações proposta no projeto de lei foi uma sugestão sua ao vereador 
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Jhonathan. No que refere aos projetos de leis com solicitação de caráter de urgência trata-

se de uma decisão do Plenário que antes é consultado da possibilidade da votação 

imediata. Quanto a haver questionamento no Ministério Público trata-se de um direito 

legal, e que não tem nenhum receio, uma vez que não está colocando em deliberação 

nenhuma proposta de forma irregular. 

Finalizou perguntando ao vereador Jenilson se ainda tinha interesse em apresentar sua 

proposta de emenda. Oportunidade que foi recusada pelo Vereador Jenilson. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Na sequência de leitura foram votadas e aprovadas em votação única as emendas do 

Projeto de Lei 034/2021 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”, de autoria 

do Poder Executivo Municipal: 

A Emenda Modificativa 04/2021 que modifica o Artigo 1º; 

A Emenda Modificativa 05/2021 que modifica o Parágrafo Único, do Artigo 2º; 

A Emenda Supressiva 06/2021 que suprime o Parágrafo Segundo do Artigo 2º; 

A Emenda Modificativa 07/2021 que modifica a Alínea “e”, do Inciso I, do Artigo 3º; 

E a emenda Aditiva 08/2021 que acrescenta ao Artigo 3º, o Inciso II, com as Alíneas a), 

b), c) e d). 

Em seguida o texto final do Projeto de Lei 034/2021 que cria o programa municipal de 

reforma de moradias foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. 
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Com acordo do plenário para votação imediata o Projeto de Lei 036/2021 que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de parte de um imóvel de sua propriedade 

para Samuel Rosa, na forma que especifica, e dá outras providências”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. 

Com acordo do plenário para votação imediata o Projeto de Lei 037/2021 que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de parte de um imóvel de sua propriedade 

para SICOOB ACREDI, na forma que especifica, e dá outras providências”, de autoria 

do 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. 

Na oportunidade o vereador Daniel questionou a demora na conclusão da obra na Praça 

do Parque Nova Vida. No que ficou acordado que seria expedido encaminhamento ao 

Executivo Municipal solicitando informações sobre o andamento da obra. 

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 5 páginas, numeradas de 73 a 77. 


