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Ata da 26ª(vigésima sexta) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 24 dias do mês de outubro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 26ª(vigésima 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, Lazaro Rosa Pires e Rildo Marques Pires. 

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

sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 25ª(vigésima quinta) sessão ordinária de 2022 foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Após foi lido em plenário o Projeto de Decreto Legislativo 007/2022 que “Aprova as 

contas de governo, do Município de Nova Aurora-GO, Processo nº 04035/2021 do 

TCM/GO sobre a prestação de contas, exercício de 2020, de responsabilidade do Sr. 

Vilmar Dias Carneiro, ex-Chefe do Poder Executivo Municipal”. 

Como a matéria lida em plenário seria deliberada na ordem do dia não houve o pequeno 

expediente. 

No grande expediente faz uso da palavra o vereador e presidente observando que as contas 

de governo referente ao balança geral do exercício de 2020 seriam votadas e que o 

assessor jurídico da casa estava a disposição para fazer os esclarecimentos e sanar dúvidas 

caso houve questionamentos. 

Desejou que as eleições do dia 30 de outubro transcorressem de forma pacifica, e que o 

eleito esteja compromissado com o bem da nossa população. 
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Informou que não haveria sessão no dia 31 de outubro devido ao adiamento do feriado do 

servidor público, mas que havendo necessidade de interesse público contava com 

participação de todos. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo 007/2023 que aprovou as contas 

de governo municipal do exercício de 2020, foi aprovado em votação única por 5(cinco) 

votos favoráveis, dos vereadores: Daniel Borba, Jhonathan Pimenta, Alcil Pires, Rildo 

Marques e Jerry Faleiros, e 4(quatro) votos contrários, dos vereadores: Elias Paulo, Caio 

Vinicius, Jenilson Amorim e Lazaro Rosa. 

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. 

Nada mais havendo a se tratar, 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. 

Fica registrado a ressalva do vereador Alcil Pires que durante a discussão e votação das 

contas de governo observou que na oportunidade não estava em deliberação a questão 

sobre o imóvel de espólio do sr. Iran Lourenço, objeto de reclamação de seus herdeiros, 

mas sim unicamente as contas referentes ao exercício de 2020. Fica ainda registrado que 

há lei aprovada por esta Casa que considera irrevogável pelo decreto editado pelo Prefeito 
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a época. 

Contém esta Ata 3 páginas, numeradas de 71 a 73. 


