CÂMARA MUNICIPAL DE POSSE
- Estado de Goiás –
Legislatura 2017/2020
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
ATA Nº 052/2019
(Dia 02 de dezembro, segunda feira, às 9:00 horas)

Aos 02(dois) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019), às 9:00 horas, no
Plenário Josefa Barbosa Valente, na Câmara Municipal, situada à Rua Robson Ricardo, 440, nesta
cidade de Posse, Estado de Goiás, realizou-se a primeira Sessão Ordinária. Constatou-se a
presença dos excelentíssimos Senhores Vereadores: André Luiz Marques de Brito, Antônio
Gleivonilson Teixeira Siqueira, Geraldo Farley Souza Santos, Geraldo José da Rocha, Gercivando
Santana dos Santos, Maria Elinira Paiva Ferreira dos Santos, Milton Diego Ferreira Júnior,
Valdenite Dias de Santana, Vanilva Maria Gonçalves Cruz Lima Costa. E ausentes os Vereadores,
Evânio Castro da Silva, Hebert Rennan da Silva Santos e Zilmar Alves de Oliveira, por motivo
sócio cultural. O Sr. Presidente constatando o número legal de presentes deu por aberto os
trabalhos. EXPEDIENTE: Foi lido Ofício nº 257/2019, o qual encaminha Projeto de Lei
Complementar nº. 294/2019; que Institui e regulamenta a jornada de trabalho em regime de
plantão de 12 (doze) horas de trabalho por 60 (sessenta) horas de descanso para os servidores com
carga horária semanal de 30 (trinta) horas e de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis)
horas de descanso aos servidores/prestadores de serviço com carga horária semanal de 40
(quarenta) horas ou 42 (quarenta e duas) horas, nos casos em que especifica; o regime de
sobreaviso; o banco de horas para compensação no âmbito do serviço público de Posse/Go, bem
como o valor aos plantões extraordinários e dá outras providências”, de autoria do Executivo
Municipal . Foi lido Projeto de Lei Municipal nº. 027/2019; que Acrescenta o §3º e §4º, ao art.
119, o inciso XXI, art. 135, o §3º, incisos I e II, ao art. 54, e incisos I e II, Parágrafo Único, do art.
117, da Lei nº 822/2001, que veda o Poder Executivo e Legislativo de Posse a favorecer
benefícios ou participação em formação, aperfeiçoamento, especialização e atualização a servidor
não efetivo do Município. Onde deverá o Poder Executivo e Legislativo facilitar a participação do
servidor efetivo em curso de formação, aperfeiçoamento, especialização e atualização de seu
cargo. Também, fica vedado o Poder Executivo, Legislativo e Autarquias autorizar servidor
conduzir veículo oficial que não seja motorista efetivo de carreira. Autoriza alterações na escala
em regime de plantão. Regulamenta escala especial e redução da carga horária do Portador de
Necessidades Especiais e da outras providencias, de autoria do Vereador Fabricio Alves de Souza
Santos. Foi lida Emenda Aditiva nº 001/2019, ao Projeto de Lei nº 293, de 31 de outubro de
2019; que desafeta área pública, autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal doá-la, em
conjunto com segunda área, também especificada; à Universidade Estadual de Goiás-UEG, polo
de Posse/Go, e dá outras providências, onde inclui o Parágrafo Único, ao Artigo 2º, do presente
projeto de Lei, com a seguinte redação: Parágrafo Único – A área ora doada, será devolvida ao
Patrimônio do Município, mesmo que não tenha esgotado o prazo estipulado na Lei nº 1.138 de 27
de fevereiro de 2012, caso a Universidade Estadual de Goiás-UEG, polo de Posse/Go, seja
privatizada ou deixe de existir, de autoria do Vereador Milton Diego Ferreira Junior. Foram
lidas Indicações de autoria do Vereador Valdenite Dias de Santana, visando as seguintes
providências nºs.: 043/2019; Troca das lâmpadas queimadas em todos os setores de nossa cidade.
044/2019; Encascalhamento das estradas da Fazenda Jatobá 1 e 2, Raizama, Tamboril, Bomba,
Sitio e Sucupira e na saída do cemitério até a Fazenda Jatobá, 045/2019; Instalação de um Posto
Policial no povoado Nova Vista e Barbosilândia, localizados neste município de Posse-Go. Foi
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feito Requerimento verbal pelo Vereador Gercivando Santana dos Santos, solicitando o envio de
Ofício aos Deputados Federais do Estado de Goiás, parabenizando-os pelas Emendas de bancada
que beneficiará ao Parque da Terra Ronca. Foi feita Indicação verbal pelo Vereador Geraldo José
da Rocha, solicitando o envio de Ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura, visando
reformar as bancas e reestruturar a feira coberta de nossa cidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
Foram inscritos os Vereadores Fabrício Alves de Souza, Gercivando Santana dos Santos, Geraldo
José da Rocha, André Luiz Marques de Brito, bem como o Deputado Estadual Paulo Trabalho,
que fizeram uso da palavra. Os Projetos de Lei 294/2019, de autoria do Executivo Municipal,
Projeto de Lei Municipal nº. 027/2019, de autoria do Vereador Fabricio Alves de Souza Santos e
a Emenda Aditiva nº 001/2019, de autoria do Vereador Milton Diego Ferreira Junior, foram
distribuídos às Comissões Permanentes competentes para os devidos fins de direito. ORDEM
DO DIA: Foram colocados em 1ª e única discussão e votação, Indicações nºs.: 043/2019 ,
044/2019 e 045/2019, todas de autoria do Vereador Valdenite Dias de Santana, Requerimento
verbal de autoria do Vereador Gercivando Santana dos Santos e Indicação verbal de autoria do
Vereador Geraldo José da Rocha, todos aprovados por unanimidade dos Vereadores
presentes. E nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente deu por encerrada a presente
Sessão e a presente Ata, lavrada por mim Secretária, que após lida e aprovada será assinada pelo
Sr. Presidente, Vereadores presentes e por mim Secretária, aos 02 (dois) dias do mês de dezembro
de 2019, às 12:05 horas.___________________________________________________________
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