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Ata da 6ª(sexta) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 4 dias do mês de abril, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 6ª(sexta) 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 5ª(quinta) sessão ordinária de 2022, foi aprovada sem 

restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos: em plenário: 

O Ofício 110/2022, expedido pelo Poder Executivo Municipal, encaminhando anexo 

substituto do Projeto de Lei 042/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a promover leilão 

para alienar veículos e sucatas inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal e dá 

outras providências”; 

A Indicação 02/2022 que “Solicita ao Poder Executivo Municipal a aquisição de máquina 

de lavar roupa e dá outras providências”, de autoria do vereador Caio Vinicios; 

A Indicação 03/2022 que “Solicita ao Poder Executivo Municipal que conceda ajuda de 

custo para pacientes e dá outras providências”, de autoria do vereador Alcil Pires; e 

A Indicação 04/2022 que “Solicita ao Poder Executivo Municipal que transfira o 

pagamento dos servidores públicos para o SICOOB e dá outras providências”, de autoria 
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do vereador Rildo Marques e posteriormente subscrita por todos os demais vereadores. 

No pequeno expediente fez uso da palavra: 

O vereador Rildo destacando a importância os motivos que o levou a apresentar 

solicitação para transferir o pagamento dos servidores públicos municipal para a agência 

local do SICOOB. 

O vereador e Presidente Jerry parabenizando os autores pelas indicações e ressaltou a 

importância de transferir o pagamento dos servidores públicos para o SICOOB. 

No grande expediente fez uso da palavra o vereador e presidente Jerry informando que 

foi liberado uma emenda parlamentar, de autoria do Deputado Estadual Bruno Peixoto, 

no valor de duzentos mil reais para aquisição de um VAN para atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

Renovou o convite para participar de audiência com o Promotor de Justiça para tratar da 

legalidade na possível alienação de terreno de propriedade de Município. 

Observou da possibilidade de haver proposta para implementar cobrança de algumas 

taxas, em especial para coleta de resíduo. Embora trata-se de uma exigência do Governo 

Federal, considerou a aprovação da matéria inviável uma vez que esta Casa não pretende 

criar mais despesas para os cidadãos novaaurorense. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o Projeto de Lei 042/2022 que trata da alienação de veículos e 

sucatas inservíveis do Município, com novo anexo, o vereador Daniel Borba apresentou 

pedido de vista justificando que o caminhão ainda se encontra em bom estado de uso. 
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Pedido de vista este que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. 

Encerrado a ordem do dia 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 19 a 21. 


