CÂMARA MUNICIPAL DE POSSE
- Estado de Goiás –
Legislatura 2017/2020
ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
ATA Nº 116/2020
(Dia 14 de dezembro, segunda feira, às 09:00 horas)

Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (2020), às 09:00 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 Extraordinária. Constatou-se a presença dos excelentíssimos
Senhores Vereadores: Antônio Gleivonilson Teixeira Siqueira, Fabricio Alves de Souza Santos, Hebert
Rennan da Silva Santos, Maria Elinira Paiva Ferreira dos Santos, Milton Diego Ferreira Junior, Valdenite
Dias de Santana, Vanilva Maria Gonçalves Cruz Lima Costa e Zilmar Alves de Oliveira e ausentes os
Vereadores André Luiz Marques de Brito, Gercivando Santana dos Santos, Geraldo Farley Souza Santos,
Geraldo José da Rocha e Glauber Ribeiro dos Santos . O Sr. Presidente, constatando o número legal de
presentes deu por aberto os trabalhos. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Projeto de Lei Municipal

nº. 045/2020; que Concede reajuste aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de
Posse/GO na forma que se especifica e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora da
Câmara Municipal. Foram lidos pareceres da Comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e
Orçamentos, favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 321/2020; que Autoriza o Poder
Executivo Municipal a ceder em comodato ao Comando da Policia Militar de Posse/Go, por prazo
indeterminado, os bens móveis que especifica e dá outras providências, de autoria do Executivo
Municipal, de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica da Câmara. Foram lidos pareceres da
Comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, favoráveis à aprovação do Projeto de
Lei Complementar nº 5/2020, que Introduz artigos 238-A e seguintes, na Lei Complementar nº
1.291 de 21 dezembro de 2018, ante a vigência da Lei Complementar nº 175, de 23 de setembro de
2020 e dá outras providências, de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica da Câmara. Foram
lidos pareceres da Comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, favoráveis à
aprovação do Projeto de Lei nº 046/2020; que Fixa subsídios dos agentes políticos do Município de
POSSE para a legislatura 2021/2024, e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora, de acordo
com o parecer da Assessoria Jurídica da Câmara. ORDEM DO DIA:. Foi colocado em 2ª e última
discussão e votação Projeto de Lei Municipal nº. 043/2020; que Altera o Art. 7º da lei nº 830 de 11 de
setembro de 2001 e revoga “in tottun” a Lei 1073 de 14 de outubro de 2009 e dá outras
providências, de autoria do Vereador, Milton Diego Ferreira Junior, aprovado por unanimidade dos
Vereadores presentes. Foi colocado em 2ª e última discussão e votação Projeto de Lei Municipal nº.
045/2020; que “Concede reajuste aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Posse/GO
na forma que se especifica e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora, aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes. Foi colocado em 2ª e última discussão e votação PROJETO DE
EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 30 DE 02/12/2020, de autoria de todos os Vereadores,
alterando o inciso III, do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Posse-Go, que passa a ter a
seguinte redação: “III - Os subsídios dos Vereadores serão fixados por Lei de iniciativa da Câmara
Municipal, no último ano da legislatura para viger na subseqüente, observados os limites e critérios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica, aprovado por unanimidade dos Vereadores
presentes. Foi colocado em 1ª discussão e votação Projeto de Lei nº. 321/2020; que Autoriza o Poder
Executivo Municipal a ceder em comodato ao Comando da Policia Militar de Posse/Go, por prazo
indeterminado, os bens móveis que especifica e dá outras providências, de autoria do Executivo
Municipal, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Foi colocado em 1ª discussão e votação
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Projeto de Lei Complementar nº 5/2020, que Introduz artigos 238-A e seguintes, na Lei
Complementar nº 1.291 de 21 dezembro de 2018, ante a vigência da Lei Complementar nº 175, de
23 de setembro de 2020 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes. Foi colocado em 1ª discussão e votação Projeto de Lei nº
046/2020; que Fixa subsídios dos agentes políticos do Município de POSSE para a legislatura 2021/2024, e
dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora, aprovado 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 14(quatorze) dias do mês de dezembro de 2020, às 11:35 horas.
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