
 

 

República Federativa do Brasil 
Estado de Goiás 

Poder Legislativo Municipal 
Nova Aurora 

Biênio 2021/2022 
 

Ata da 15ª(décima quinta) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 27 dias do mês de junho, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 15ª(décima 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 14ª(décima quarta) 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 Caio Vinicios solicitou o encaminhamento de expediente ao Ministério 

Público requerendo providências quanto a conclusão das obras paralisadas; em contato 

com o Sr. Fabricio foi informando que essas obras não serão concluídas por falta de 

recursos financeiros. 

O vereador Elias Paulo propôs aos colegas encaminhar expediente solicitando a empresa 

responsável pela sinalização viária da GO210 adequações de sanais, mais 

especificamente na placa de orientação no trevo de saída para Corumbaíba-GO, onde a 

indicação de direção não está clara, podendo os motoristas retornarem para o mesmo 

caminho do qual vieram ou transitarem pelo centro da cidade sem necessidade. 
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Ainda solicitou ao Presidente que ouvisse dos Membros do Conselho Tutelar sobre a 

reivindicação de aumento salarial. 

O vereador e Presidente Jerry Faleiros considerou que quanto as obras paralisadas são 

necessários seguir alguns tramites legais antes de tomar providências junto ao Ministério 

Público. Recomendou encaminhar expediente ao Poder Executivo Municipal solicitando 

informações sobre a conclusão das obras, e até mesmo, se necessário, convocar o 

responsável pela execução das obras a dar esclarecimentos em Plenário. 

Quanto a sinalização das rodovias é de competência da GOINFRA sendo, portanto, 

necessário encaminhar expediente ao Órgão solicitando a adequação das orientações 

indicativas de trânsito. 

No que se referiu o vereador Jenilson Amorim quanto ao encaminhamento de indicação 

ao Poder Executivo Municipal solicitando a apresentação de proposta para reajustar o 

salário dos Membro do Conselho considerou que esta não tem efeito jurídico adequado, 

e atentou que o mais indicado seria buscar acordo junto ao Executivo para propor matéria 

para correção salarial dos Membros. 

Agradeceu a todos que participaram da festa junina promovida pela Prefeitura, com apoio 

da Câmara Municipal de Vereadores. 

Encerrado o expediente passou se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o Projeto de Lei 048/2022 que “Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências” 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 
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fazer as considerações finais. 

Na oportunidade foram convidados a fazerem uso da palavra: 

A Presidente do Conselho Tutelar de Nova Aurora, Jaqueline Dias Carneiro, que 

reivindicou aumento salarial justificando ser um anseio dos Membros, ainda mais por ser 

um dos salários mais baixo da região se comparado com outros de Municípios vizinhos. 

Informou que levou a situação ao Poder Executivo Municipal, mas diante da falta de 

respostas concretas, os Membros resolveram procurar o Poder Legislativo para auxiliar 

na resolução do problema; e 

As Festeiras da Festa da Igrejinha, Daiane Lemes de Almeida e Sebastiana Maria Cândido 

Lemes, convidaram a todos para prestigiar a tradicional festa em louvor a Nsa. Sra. 

Abadia, e solicitou a doação de donativos, apoio, recursos financeiros e orações para que 

a realização da festa ocorra dentro das expectativas. 

O Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Fernando Cezar, observou que o Poder Legislativo é 

impedido constitucionalmente de criar despesas para o Executivo. O que poderia ser feito 

quanto a reivindicação dos Membros do Conselho Tutelar é buscar um acordo com o fim 

de que o Executivo Municipal apresente uma proposta de reajuste salarial para os 

Membros. E também é possível seguir a sugestão do Vereador Jenilson Amorim de levar 

indicação ao Poder Executivo Municipal solicitando a proposição de projeto de lei 

reajustando o salário dos Membros do Conselho Tutelar. 

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. 
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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 42 a 45. 


