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Ata da 32ª(trigésima segunda) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 6 dias do mês de dezembro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 32ª(trigésima segunda) 

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 e Lazaro Rosa Pires. 

Registrou-se a ausência do vereador 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 31ª(trigésima primeira) sessão ordinária de 2021, foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em plenário: 

O Projeto de Lei Legislativo 07/2021 que “Dispõe sobre denominação de Complexo 

Esportivo de Eulimar Dias Borges e dá outras providências”, de autoria do vereador Jerry 

Faleiros; 

O Projeto de Lei Legislativo 08/2021 que “Dispõe sobre renomeação da Escola Estadual 

Raimundo Gomide e dá outras providências”, de autoria do vereador Jerry Faleiros; e 

A Indicação 10/2021 que “Solicita reconstrução da Capela na Praça Santo Antônio”, da 

autoria dos vereadores Elias Paulo, Caio Vinicius e Jenilson Amorim. 

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



 

 

República Federativa do Brasil 
Estado de Goiás 

Poder Legislativo Municipal 
Nova Aurora 

Biênio 2021/2022 
 

apresentou as razões para renomear a Escola Rimundo Gomide e a denominação do 

Complexo Esportivo de Eulimar Dias Borges. 

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

visita ao IPASGO em Goiânia para analisar a possibilidade de viabilizar parceria entre a 

Câmara e o Órgão para conveniar os vereadores e funcionários ao plano de saúde. A visita 

a SEFAZ/GO intervindo junto a Secretaria com a finalidade de agilizar o andamento das 

instalações de empresas no Distrito Industrial do Município. A companhia do vereador 

Lazaro que na oportunidade foi agraciado com materiais esportivo sendo dois jogos de 

camisas e bolas de futebol. A realização de ações da OVG com o fim de distribuir 

brinquedos as crianças. A possibilidade de empreender viagem a Brasília, juntamente 

com os colegas que interessarem, com o fim de buscar recursos para o nosso Município. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocados em discussão o Projeto de Lei Legislativo 07/2021 que denomina Complexo 

Esportivo de Eulimar Dias Borges e o Projeto de Lei Legislativo 08/2021 que renomeia 

Escola Estadual para Escola Municipal Raimundo Gomide, 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 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. 
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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 96 a 98. 


