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Ata da 1ª(primeira) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 21 dias do mês de fevereiro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 1ª(primeira) sessão 

ordinária de 2022, 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 informou a pauta 

desta sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 1ª(primeira) sessão extraordinária de 2022, foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Na sequência foram lidos em plenário os expedientes do Poder Executivo Municipal: 

O Ofício 032/2020 que encaminhou o Projeto de Lei 042/2020 que “Autoriza o Poder 

Executivo a promover leilão para alienar veículos e sucatas inservíveis de propriedade da 

Prefeitura Municipal e dá outras providências”; 

O Ofício 042/2020 que encaminhou o Projeto de Lei 043/2022 que “Dispõe sobre o valor 

mínimo da remuneração dos Servidores Municipais ao Salário Mínimo Nacional, 

promove adequação do Piso dos Servidores do Magistério Municipal e dá outras 

providências”; e  

O Ofício 043/2020 que encaminhou Projeto de Lei 044/2022 que “Altera os Anexo I e V 

do Estatuto dos Servidores do Município de Nova Aurora (Lei Municipal 07/1993) da 
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forma que especifica e dá outras providências”. 

Como as matérias lidas em Plenário foram deliberadas na ordem do dia não houve o 

pequeno expediente. 

No grande expediente fez uso a palavra o vereador e presidente Jerry que desejou um bom 

retorno a todos nas atividades legislativas de 2022. Acredita que todos cumprirão o papel 

de representar a nossa sociedade, sendo capazes de promoverem os trabalhos em 

harmonia. Conta com compreensão de todos e assegurou que a Mesa Diretora manterá as 

suas ações coerentes com as decisões do Plenário. E por este ser um ano de eleições espera 

que as posições políticas não interfiram no bom relacionamento dos Membros desta Casa. 

Finalizou destacando a importância dos projetos de leis de correção salarial para os 

profissionais do Magistério Público da Educação Básica e de adequação do Estatutos dos 

Servidores do Município. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão a solicitação para apreciação na forma urgente urgentíssima do 

Projeto de Lei 043/2022 que adequa o piso dos servidores do Magistério Municipal ao 

salário mínimo nacional foi aprovado em votação única pela unanimidade dos presentes. 

De comum acordo do plenário foi colocado em votação imediata o Projeto de Lei 

043/2022 que foi aprovado em primeira e segunda votação pela unanimidade dos 

presentes. 

Esclarecendo a questionamento do vereador Caio Vinicios o presidente Jerry Faleiros 

observou que a correção salarial para os profissionais do Magistério Público da Educação 

Básica obedecerá um critério de entre sete e trinta e três por cento, dependendo do nível 

de enquadramento do profissional. 
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Colocado em discussão a solicitação para apreciação na forma urgente urgentíssima do 

Projeto de Lei 044/2022 que altera os Anexos I e V do Estatutos dos Servidores do 

Município (Lei Municipal 07/1993) foi aprovado em votação única pela unanimidade dos 

presentes. 

De comum acordo do plenário foi colocado em votação imediata o Projeto de Lei 

044/2022 que foi aprovado em primeira e segunda 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. 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. 

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 5 a 7. 


