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Ata da 11ª(décima primeira) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 23 dias do mês de maio, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 11ª(décima primeira) sessão 

ordinária de 2022, contando com a presença dos vereadores: Alcil Pires dos Santos 

Daniel, Carneiro Borba, Elias Paulo Neto, Jenilsom Amorim Pires dos Santos, Jhonathan 

Pimenta Gondim, Lazaro Rosa Pires e Rildo Marques Pires. 

Registrou-se a ausência do vereador Caio Vinícios da Silva Santos. 

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

desta sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 10ª(décima) sessão ordinária de 2022, foi aprovada 

sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em plenário: 

O Ofício 194/2022 que encaminhou o Projeto de Lei 049/2022 que “Dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de Excepcional 

Interesse Público, nos termos do inciso IX do Artigo 37, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988”; e 

O Edital que marcou julgamento das contas de governo sobre a prestação de contas do 

exercício de 2019. 

No pequeno expediente o vereador e Presidente Jerry observou que devido ao 

encaminhamento intempestivo do projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado – Alteração do Anexo II do Estatuto dos Funcionários do Município – apenas 
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foi apresentado em Plenário o seu encaminhamento e apreciado sua solicitação de 

urgência e posteriormente distribuído cópias aos vereadores para deliberação em uma fase 

posterior. 

No grande expediente o vereador e Presidente Jerry manifestou nota de pesar aos 

familiares que perderam seus entes queridos no decorrer dos últimos dias. 

Agradeceu aos colegas que estiveram presentes no almoço com o Governador do Estado 

de Goiás Ronaldo Caiado. 

Agradeceu e parabenizou o Prefeito Junior Pimenta, o Deputado Estadual Bruno Peixoto 

e o Deputado Federal José Nelto pela recuperação da malha asfáltica de nossa cidade; ao 

Governado pelas das trinta e cincas moradias que estão sendo construída e que 

beneficiarão famílias com imóvel residencial de excelente qualidade; a Primeira Dama 

do Estado de Goiás, Gracinha Caiado, pela doação de cobertores. 

Informou o encaminhamento do Deputado Federal José Nelto de um trator para atender 

aos produtores rurais de Nova Aurora, em que o ato de entrega aconteceria na Secretária 

Estadual de Agricultura de Goiás, oportunidade em convidou todos para participarem. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão a solicitação para apreciação em caráter de urgência do Projeto 

de Lei 049/2022 foi aprovada em votação 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. Oportunidade em que não houve nenhum interessado. 

Após isso, nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
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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 31 a 33. 


