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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 28ª(vigésima oitava) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 21 dias do mês de novembro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 28ª(vigésima oitava) 

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 27ª(vigésima sétima) sessão ordinária de 2022 foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Após foram lidos em plenário: 

O Ofício 419/2022 que encaminhou o Projeto de Lei 057/2022 que “Institui o Plano 

Diretor Municipal de Nova Aurora e dá outras providências”; e 

O Ofício 431/2022 que encaminhou o Projeto de Lei 028/2022 que “Dispõe sobre a 

Política Municipal de Meio Ambiente do Município de Nova Aurora (GO), sobre o 

programa de educação ambiental, cria bases de variados programas ambientais, cria o 

Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMA), dispõe sobre tipologias de autorizações 

ambientais e procedimentos de licenciamento ambiental, sobre infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo municipal para 

apuração destas infrações, e dá outras providências”. 

No pequeno expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry Faleiros fazendo 
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observações acerca das matérias que estavam em pauta, com destaque para as 

apresentadas em Plenário; mais especificamente o Pleno Diretor Municipal, por ser um 

projeto complexo requer mais atenção e é necessário seguir toda a ordem regimental que 

a matéria exige. 

No grande expediente fez uso da palavra o vereador e presidente Jerry Faleiros 

agradecendo a todos que participaram das comemorações dos sessenta e nove anos de 

emancipação política do Município de Nova Aurora. E manifestou moção de pesar ao 

vereador Jenilson Amorim e seus familiares pela perda repentina de Victor Hugo 

Guimarães. 

Após encerrado o expediente o vereador Elias Paulo solicitou ao Presidente que por se 

tratar de um projeto complexo, mas que demanda certa urgência na aprovação, que desse 

mais esclarecimentos quanto ao plano diretor municipal. 

O Presidente e o Assessor Jurídico da Casa fizeram algumas ponderações sobre a matéria.  

Foram discutidas e esclarecidas algumas dúvidas, e também ouvidos alguns proprietários 

de imóveis da Zona de Expansão Urbana Descontinuada sobre seus anseios quanto a 

aprovação da proposta. 

 Após isso passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão: 

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” foi aprovado em 

primeira votação pela unanimidade dos presentes. 

E o Projeto de Lei 056/2022 que “Ratifica as alterações realizadas na 1ª alteração 
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contratual do Consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano (CIMOSU) 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 

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. 

Contém esta Ata 3 páginas, numeradas de 77 a 79. 


