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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 19ª(décima nona) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 29 dias do mês de agosto, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 19ª(décima nona) 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 do vereador Jhonathan Pimenta Gondim. 

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

sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 18ª(décima oitava) sessão ordinária de 2022, foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em Plenário: 

O Ofício 313/2022 que encaminha o Projeto de Lei 053/2022 que “Altera o PPA – Plano 

Plurianual – para o período de 2022-2025”; e 

O Ofício 314/2022 que encaminha o Projeto de Lei 054/2022 que “Estima a Receita e 

fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Nova Aurora, para o exercício 

financeiro de 2023”. 

No pequeno expediente o vereador e Presidente Jerry Faleiros solicitou a atenção dos 

colegas para com os projetos de lei que trata do plano plurianual e da lei orçamentária, 

propondo modificações se considerarem necessárias. 
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No grande expediente o vereador e Presidente Jerry Faleiros conclamou a todos para 

participarem da inauguração da usina fotovoltaica no Prédio da Prefeitura Municipal, uma 

parceria entre o Ministério Público e o Município. 

Agradeceu a professora de direito e escritora Patricia Cielo pela palestra “Agosto Lilás”, 

conscientização pelo fim da violência contra a mulher. 

Informou dos agentes políticos que destinaram recursos para o Município de Nova Aurora 

através de emendas impositivas, citando: duas emendas do Deputado Federal José Nelto; 

uma emenda Deputado Federal Adriano do Baldy; uma emenda do Senador Luiz do 

Carmo; uma emenda do Deputado Federal Francisco Junior; emendas do Deputado 

Federal Rubens Otoni; uma emenda do Deputado Estadual Gustavo Sebba; uma emenda 

do Deputado Estadual Alvaro Guimarães; emendas do Deputado Estadual Bruno Peixoto; 

e emenda da Deputada Estadual Adriana Accorsi. 

Agradeceu o empenho de todos na destinação de recursos, observou que as informações 

estão a disposição para serem averiguadas e alertou para veiculação de notícias 

equivocadas com relação a emendas destinadas para nosso Município, o que pode 

configurar como crime se não forem verídicas. 

Encerrado o expediente e não havendo matéria a ser deliberada não houve a ordem do 

dia. 

Após isso o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem se interessasse para fazer as 

considerações finais. Oportunidade em que não houve nenhum interessado. 

Nada mais havendo a se tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrado esta sessão. 
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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 55 a 57. 


