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Ata da 4ª(quarta) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2023. 

 

Aos 20 dias do mês de março, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 4ª(quarta) sessão ordinária de 2023, 

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 3ª(terceira) sessão ordinária de 2023 foi aprovada sem 

restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram apresentados em plenário: 

O Ofício 060/2023 que encaminhou o Projeto de Lei 061/2023 que “Estabelece a estrutura 

e o funcionamento do Conselho Tutelar de Nova Aurora e dá outras providências”; 

O Ofício 061/2023 que encaminhou o Projeto de Lei 062/2023 que “Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar termo de cooperação com Associação no intuito de Regularização 

Fundiária e dá outras providências”; e 

O Ofício 061/2023 que encaminhou o Projeto de Lei 063/2023 que “Concede a data base 

dos servidores municipais e proventos pagos pelo município e dá outras providências”. 

Todas as matérias apresentadas são expedientes de autoria do Poder Executivo Municipal. 

No pequeno expediente o vereador e Presidente Jerry Faleiros observou acerca das 
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matérias apresentadas em plenário, e destacou que o projeto de lei que estabelece a 

estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Nova Aurora teria sua tramitação 

mais prolongada por se tratar de objeto complexo e que exige uma análise mais profunda 

da matéria. 

Quanto aos projetos de leis que autorizou a celebrar termo de cooperação com Associação 

no intuito de regularização fundiária e o que concedeu a data base do funcionalismo 

municipal considerou relevante a apreciação dos mesmo de imediato por se tratar de 

matéria de grande importância a população carente e aos servidores públicos do 

Município. 

No grande expediente o vereador e Presidente Jerry Faleiros justificou a ausência do 

Assessor Jurídico da Casa, a saber por motivos médico. 

Agradeceu ao vereador Alcil Pires pela presença na Conferência da Saúde, organizado 

pela Prefeitura, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, com o tema “Garantir 

Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia”. 

Convidou os colegas e contava com a participação de todos para uma audiência em 

Goiânia, onde tratariam junto a Assembleia Legislativa do Estado Goiás de assuntos 

relevantes ao interesse público municipal. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Com o consentimento do Plenário foram colocados em discussão imediata: 

O Projeto de Lei 062/2023 que autoriza a celebrar termo de cooperação com Associação 

no intuito de regularização fundiária; e 
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O Projeto de Lei 063/2023 que concede a data base dos servidores e proventos pagos pelo 

Município. 

Ambos projetos foram colocados em primeira e segunda votação e aprovados pela 

unanimidade dos presentes. 

Após isso o Sr. Presidente encerrou a ordem do dia e concedeu a palavra a quem se 

interessasse para fazer as considerações finais. 

Oportunidade foram feitas algumas ponderações quanto ao projeto de lei que estabelece 

a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar, e que após análise da matéria, a 

possível apresentação de modificações, principalmente naquilo que trata da escolha dos 

Membros do Conselho. 

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 13 a 15. 


