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Ata da 13ª(décima terceira) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

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

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 13ª(décima terceira) 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, por motivo de saúde, 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 12ª(décima segunda) sessão ordinária de 2022, foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Não houve matéria a ser lida em Plenário e por consequência não houve o pequeno 

expediente. 

No grande expediente fez uso da palavra: 

O vereador Rildo Marques requereu que solicitasse do Executivo Municipal informações 

quanto ao seu requerimento solicitando transferência de pagamento dos servidores 

público para o SICOOB de Nova Aurora. 

O vereador e Presidente Jerry Faleiros determinou que encaminhasse expediente ao 

Executivo Municipal requerendo informações para atender ao vereador Rildo, e que se 

não fosse atendido dentro do prazo regimental que seria convocado o Secretário 

Municipal de Finanças para dar explicações no Plenário da Casa. 
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Manifestou sua intenção de nomear a Rua que liga a Rua Goiás a Rua da Saudade como 

Rua Rosária do Sinato, com isso a rua poderá receber benfeitorias da Prefeitura. 

Quanto aos quebra-molas já virou prática constante fazer solicitação ao Executivo 

Municipal pedindo instalação dos mesmos e não ser providenciado. Considerou que o 

mais adequado seria a utilização de tachões de sinalização viária; pois a lombada quebra-

molas se torna mais um obstáculo a ser utilizado como rampa de salto pelos motociclistas. 

Foi informado pelo Prefeito que o andamento das obras não está a contento, 

principalmente da que se trata da ponte na Rua Goiandira, é devido a pouca mão de obra 

disponível na Prefeitura. 

Ressaltou a importância e o papel do vereador, que zelar pelo interesse público da 

população, e se colocou a disposições no que for necessário para que juntos possam 

garantir e representar os interesses da população perante o poder público. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo 03/2022 que “Aprova as contas 

de governo do Município de Nova Aurora-GO, Processo nº 04836/2020 no TCM/GO, 

sobre a prestação de contas do exercício de 2019, de responsabilidade do Sr. Vilmar Dias 

Carneiro, ex-Chefe do Poder Executivo Municipal”, foi aprovado em votação única por 

4(quatro) votos favoráveis, dos vereadores: Alcil Pires, Daniel Borba, Lazaro Rosa e 

Rildo Marqueis. E 3(três) votos reprovaram, dos vereadores: Elias Paulo, Caio Vinicios 

e Jenilson Amorim. 

Na discussão o vereador Elias Paulo questionou o Sr. Presidente se o seu voto reprovando 

prejudicaria os Membros da Comissão de Fiscalização Financeira, ou poderia ser motivo 

de questionamento sendo contrário ao parecer do TCM/GO que opinou pela aprovação 
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das contas; e justificou que seu voto contrário a aprovação foi que alguns vereadores 

receberam suas ações judiciais enquanto outro que entraram na mesma época não 

receberam. 

O Sr. Presidente observou que o voto dos colegas é inquestionável em qualquer 

circunstância, o que foi corroborado pelo Assessor Jurídico da Casa, Sr. Fernando Cesar, 

acrescentando que enquanto o TCM/GO faz um julgamento técnico a Câmara de 

Vereadores faz um julgamento político. 

Encerrado a ordem do dia o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem se interessasse para 

fazer as considerações finais. 

Na oportunidade o Sr. Presidente avisou que nas próximas sessões o projeto da LDO 2023 

estaria sendo deliberado, e se houver interesse e necessidade que os colegas apresentas 

suas propostas de modificações ou alterações do texto. 

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 4 páginas, numeradas de 36 a 39. 


