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Ata da 30ª(trigésima) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 22 dias do mês de novembro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 30ª(trigésima) sessão 

ordinária de 2021, contando com a presença dos vereadores: Alcil Pires dos Santos, Caio 

Vinícios 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 informo a pauta desta 

sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 2ª(segunda) sessão extraordinária de 2021, foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Como não houve matéria a ser lida em plenário não houve o pequeno expediente. 

No grande expediente fez uso da palavra: 

O vereador Rildo justificou sua ausência na 2ª(segunda) sessão extraordinária alegando 

que não foi informada, e por isso não compareceu. 

O vereador e Presidente Jerry parabenizou os organizadores – e a todos aqueles que de 

alguma forma participaram – pelas comemorações do aniversário de Nova Aurora, apesar 

das limitações impostas pela pandemia, e espera que no próximo ano as festividades 

ocorrem dentro da normalidade. 

Pediu desculpa ao vereador Rildo pela falha da secretaria da Casa em não ter informado 

da sessão extraordinária. 
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Informou que a campanha de castração de animais não ocorreu dentro do esperado devido 

a alguns cuidados que precisam ser tomados antes, como o jejum do animal para que o 

procedimento possa ser realizado. 

Observou sobre a votação dos projetos de leis que tratam do PPA 2022-2025 e da LOA 

2022. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o Projeto de Lei n° 032/2021, de 25 de agosto de 2021, que 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”, 

foi aprovado em primeira votação pela unanimidade dos presentes; e 

Colocado em discussão o Projeto de Lei n° 033/2021, de 25 de agosto de 2021, que 

“Estima a receita e fixa a despesa do município de nova aurora para o exercício de 2022”, 

foi aprovado em primeira votação pela unanimidade dos presentes. 

Encerrado a ordem do dia o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem se interessasse para 

fazer as considerações finais. 

O vereador Caio Vinicius questionou os motivos da paralização das obras de construção 

de calçadas, além de não serem de boa qualidade. 

O Sr. Presidente sugeriu o encaminhamento de expediente ao Executivo Municipal 

solicitando informações sobre a questão. 

O Assessor Jurídico da Casa, Fernando Cezar, observou que a fiscalização do andamento 

das obras é de legitima atribuição do Legislativo, mas quanto a questão de pagamento 

cabe aos responsáveis pela execução das obras cobrar pela realização dos serviços, e se o 
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Município já fez a quitação cobrar para que as obras sejam realizadas. 

O Sr. Presidente observou que as obras estão sendo realizadas com recursos próprio do 

Município, que inclusive já foi pago e aguarda a conclusão por parte da empreiteira. E 

sugeriu que sejam colhidas provas para tomar as providências legais exigindo melhorias 

e conclusão das obras. 

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 89 a 91. 


