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O original assinado por todos os vereadores presentes na sessão de deliberação desta encontra-se a disposição nos 
arquivos da Casa. 

Ata da 16ª(décima sexta) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

No 1º dia do mês de agosto, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 16ª(décima 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 e Rildo Marques Pires. 

Registrou-se a ausência do vereador Lazaro Rosa 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 15ª(décima quinta) sessão ordinária de 2022, foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em Plenário os seguintes expedientes do Poder Executivo Municipal: 

O Ofício 237/2022 que solicitou autorização para utilização do prédio da Câmara 

Municipal para a realização da audiência pública para apresentação do relatório final e 

diretrizes do plano diretor municipal; 

O Ofício 262/2022 que encaminhou resposta ao Ofício 019/2022, expedido por esta Casa 

Legislativa, solicitando informações quanto a conclusão de obras públicas; 

O Ofício 263/2022 que encaminhou resposta a Indicação 05/2022 que solicitou a 

realização de manutenção preventiva na Casa de Velório e a Indicação 06/2022 que 

solicitou manutenção de estrada; 
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O Ofício 287/2022 que encaminhou resposta a Indicação 08/2022 que solicitou relatório 

dos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados; 

O Ofício 296/2022 que encaminhou o Projeto de Lei 050/2022 que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a promover leilão para alienar veículos inservíveis de propriedade 

da Prefeitura Municipal e dá outras providências”; e 

O Ofício 297/2022 que encaminhou o Projeto de Lei 051/2022 que “Dispõe sobre a 

desafetação e permuta de área pública do Município de Nova Aurora e dá outras 

providências”. 

No pequeno expediente o vereador e Presidente Jerry Faleiros observou a importância das 

matérias lidas em plenário, com destaque para os projetos de leis, para os quais solicitou 

dos colegas uma análise dedicada as propostas e que apresentassem modificações se 

considerassem necessário. 

No grande expediente o vereador e Presidente Jerry Faleiros destacou a importância da 

retomada das obras paralisadas, e aguarda serem concluídas sem mais nenhum transtorno. 

Agradeceu ao Governo de Estado pelas casas que estão sendo construídas e que 

beneficiarão várias famílias com moradia digna. 

Agradeceu também ao Poder Executivo Municipal pela implantação de redutores de 

velocidade na Rua Mato Grosso, reivindicações antigas, principalmente dos moradores 

daquela rua. 

E espera que brevemente também seja atendido outra solicitação ansiosamente aguardada 

por todos, que é construção de banheiro sanitários nas praças de nossa cidade. 
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Encerrado o expediente 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 

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 46 a 48. 


