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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 30ª(trigésima) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 28 dias do mês de novembro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 30ª(trigésima) sessão 

ordinária de 2022, contando com a presença dos vereadores: Alcil Pires dos Santos, Caio 

Vinícios da Silva Santos, Daniel Carneiro Borba, Jhonathan Pimenta Gondim, Lazaro 

Rosa Pires e Rildo Marques Pires. 

Registrou-se a ausência dos vereadores Elias Paulo Neto e Jenilsom Amorim Pires dos 

Santos. 

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

sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 29ª(vigésima nona) sessão ordinária de 2022 foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foi lido em plenário o Ofício 06/22, expedido pela Sra. Dália Maira da Silva, solicitando 

a indicação de dois representantes do Legislativo para compor a renovação do Conselho 

Municipal de Educação. 

No pequeno expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry Faleiros que 

destacou a importância dos representantes do Legislativo no Conselho Municipal de 

Educação. 

No grande expediente fez uso da palavra: 

O vereador Caio Vinicios que manifestou sua intenção de encaminhar requerimento ao 

Poder Executivo Municipal para estabeleça um cronograma e avise com antecedência a 
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população em que dia e horário será aplicado defensivos nas ruas da nossa cidade. E ainda 

declarou seu apoio ao Presidente Jerry Faleiros caso seja candidato a reeleição da Mesa 

Diretora. 

O vereador e Presidente Jerry Faleiros parabenizou o vereador Caio Vinicios pela 

inciativa do requerimento e agradeceu pelo apoio. 

Fez saber que o projeto de lei que tratava da política municipal de meio ambiente seria 

deliberado na ordem do dia, e que provavelmente o projeto de lei que trata do plano diretor 

municipal estaria sendo pautado na próxima sessão. 

Também estaria sendo realizado a eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024 e 

definido a composição das comissões permanentes para o mesmo período. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o Projeto de Lei 058/2022 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” foi aprovado em primeira e segunda votação pela 

unanimidade dos presentes. 

Consultado os vereadores se voluntariaram para compor a renovação do Conselho 

Municipal de Educação os vereadores Alcil Pires como titular e Caio Vinicios como 

suplente.  
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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 83 a 85. 


