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Ata da 5ª(quinta) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 28 dias do mês de março, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 5ª(quinta) 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, 

Jhonathan Pimenta Gondim, Lazaro Rosa Pires e Rildo Marques Pires. 

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

desta sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 4ª(quarta) sessão ordinária de 2022, foi aprovada sem 

restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos: em plenário: 

O Ofício 06/2022, expedido pelo Poder Executivo Municipal, encaminhando resposta a 

indicação que solicitou combate ao mosquito transmissor da dengue; 

A Emenda Modificativa 01 do Projeto de Lei Legislativo nº 01/2022 que “Dispõe sobre 

autorização ao Poder Executivo Municipal de Nova Aurora – Goiás a conceder aumento 

na remuneração do valor das diárias dos motoristas que se deslocam para cidades distantes 

e das outras providências”; e 

O Projeto de Lei Legislativo 02/2022 que “Dispõe sobre reeleição da mesa diretora da 

Câmara Municipal de Nova Aurora – Goiás e dá outras providências”. 

No pequeno expediente não houve inscrito para fazer uso da palavra. 
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No grande expediente o vereador e presidente Jerry convidou a todos os colegas 

interessados para participar de uma audiência com o Promotor de Justiça para tratar da 

legalidade na alienação de terreno de propriedade de Município no Distrito Comercial e 

Industrial de José Oscar Carneiro. 

Também convidou – aguardando a confirmação de data – para um almoço com o 

Governador Ronaldo Caido no Palácio Pedro Ludovico Teixeira onde os vereadores que 

se fizerem presentes poderão apresentar suas reivindicações em prol da nossa população. 

Quanto a proposta de reeleição da Mesa Diretora não se trata de uma imposição, mas da 

possibilidade de recondução tanto da atual quanto de futuras composições. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Coloco em discussão a Emenda Modificativa 01/2022 do Projeto de Lei Legislativo 

01/2022 foi aprovada em primeira e segunda votação pela unanimidade dos presentes. 

Coloco em discussão o texto final do Projeto de Lei Legislativo 01/2022 que autoriza 

aumento do valor das diárias dos motoristas foi aprovado em primeira e segunda votação 

pela unanimidade dos presentes. 

Coloco em discussão o Projeto de Lei Legislativo 02/2022 que dispõe sobre reeleição da 

mesa diretora para da Câmara foi aprovado em primeira a segunda votação por 7(sete) 

votos favoráveis, dos vereadores: Alcil Pires, Caio Vinícios, Daniel Borba, Elias Paulo, 

Jenilsom Amorim, Jhonathan Pimenta e Lazaro Rosa, e 1(uma) abstenção do vereador 

Rildo Marques. 

O vereador Rildo Marques justificou sua abstenção observando que a proposta de 

reeleição da Mesa Diretora antes deveria ser discutida dentro do grupo político, porque 
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propôs essa possibilidade noutro tempo e não obteve êxito. 

O Sr. Presidente concedeu a palavra a quem se interessasse para fazer as considerações 

finais. 

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

encerrado 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 16 a 18. 


