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Ata da 31ª(trigésima primeira) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 29 dias do mês de novembro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 31ª(trigésima primeira) 

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, Lazaro Rosa Pires e Rildo Marques Pires. 

Registrou-se a ausência do vereador Jhonathan Pimenta Gondim. 

Por haver quórum legal o Presidente declarou aberto o expediente e informo a pauta desta 

sessão, e justificou a ausência do vereador Jhonathan. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 30ª(trigésima) sessão ordinária de 2021, foi aprovada 

sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em plenário: 

O Projeto de Lei 039/2021 que “Disciplina o fornecimento de Cestas de Natal aos 

Servidores Públicos Municipais de Nova Aurora-GO, e dá outras providências”; 

O Projeto de Lei Legislativo 05/2021 que denomina Praça de Allan Kardec; e 

Projeto de Lei Legislativo 06/2021 que denomina Rua de Elvira Carneiro de Paulo. 

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

agradeceu a presença do Presidente da Câmara de Catalão, Sr. Jair Humberto, e do Sr. 

Paulo, ex-presidente da Câmara de Cumari. Destacou que a escolha do nome para 

denominar praça é uma singela homenagem diante do grande trabalho prestado pelo Sr. 
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Allan Kardec; e é o que também fundamenta a escolha do nome da Sra. Elvira Carneiro 

para denominar rua. E ressaltou a importância do projeto de lei que permite fornecimento 

de cestas de natal aos servidores públicos municipal. 

No grande expediente fez uso da palavra: 

O vereador Caio Vinicius apresentou requerimento verbal solicitando iluminação na Rua 

de Tomaz Carneiro. 

O vereador Elias Paulo agradeceu ao vereador Jerry pela indicação do nome de sua mãe 

para denominar rua. Considerou alto o valor orçado no projeto de lei que tratava do 

fornecimento de cestas de natal aos servidores públicos municipal. Manifestou ser 

favorável a qualquer ação que beneficie os funcionários do Município, mas era preciso 

mais tempo para analisar o projeto, e se necessário apresentar modificações. 

O vereador e Presidente Jerry Faleiros parabenizou o Executivo Municipal pela aquisição 

de veículos novos para atender as necessidades na saúde, além da previsão da aquisição 

de outros para atender a educação e assistência social. Considerou importante a 

reinvindicação do vereador Caio Vinicius e sugeriu o encaminhamento de expediente ao 

Executivo Municipal solicitando providencias. Quanto a manifestação do vereador Elias 

em relação ao projeto de lei de cestas natalinas considerou justas e questionou se o 

vereador desejaria apresentar de emendas ao projeto ou apenas registrasse seu manifesto 

de discordância em relação ao valor orçado. 

O vereador Elias solicitou que requeira do Executivo Municipal informações de quantas 

cestas natalinas forem adquiridas, quantos servidores forem agraciados e qual valor gastos 

para aquisição. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 
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O Projeto de Lei n° 032/2021 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 

2022-2025 e dá outras providências”, foi aprovado em segunda e terceira votação pela 

unanimidade dos presentes; e 

O Projeto de Lei n° 033/2021 que “Estima a receita e fixa a despesa do município de nova 

aurora para o exercício de 2022”, foi aprovado em segunda e terceira votação pela 

unanimidade dos presentes. 

De comum acordo do plenário para votação imediata o Projeto de Lei 039/2021 que 

“Disciplina o fornecimento de Cestas de Natal aos Servidores Públicos Municipais de 

Nova Aurora-GO, e dá outras providências” em primeira e segunda votação pela 

unanimidade dos presentes. 

O vereador Elias manifestou favorável ao projeto, mas que requeira do Executivo 

Municipal as informações quanto as despesas e beneficiados pelas cestas natalinas. 

O Projeto de Lei Legislativo 05/2021 que denomina Praça de Allan Kardec e Projeto de 

Lei Legislativo 06/2021 que denomina Rua de Elvira Carneiro de Paulo foram aprovados 

em votações única pela unanimidade dos presentes. 

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

fazer as considerações finais. 

Na oportunidade convidou o Sr. Sr. Jair Humberto, presidente da Câmara de Catalão, para 

fazer uso da palavra. 

Após isso, nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada esta sessão. 
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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 92 a 95. 


