CÂMARA MUNICIPAL DE POSSE
- Estado de Goiás –
Legislatura 2017/2020
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019
ATA Nº 015/2019
(Dia 04 de abril, quinta feira, às 09:00 horas).

Ao três (04) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (2019), 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 quarta Sessão Ordinária. Constatou-se a presença
dos excelentíssimos Senhores Vereadores: André Luiz Marques de Brito, Antônio Gleivonilson
Teixeira Siqueira, Evânio Castro da Silva, Fabrício Alves de Souza, Geraldo Farley Souza Santos,
Geraldo José da Rocha, Gercivando Santana dos Santos, Hebert Rennan da Silva Santos, Maria
Elinira Paiva Ferreira dos Santos, Milton Diego Ferreira Júnior, Valdenite Dias de Santana,
Vanilva Maria Gonçalves Cruz Lima Costa e Zilmar Alves de Oliveira. O Sr. Presidente
contatando o número legal de presentes deu por aberto os trabalhos. EXPEDIENTE: Foi lido
Projeto de Lei nº. 270/2019; que “Concede reajuste de vencimentos aos servidores ocupantes do
cargo de professor, para fins de adequação ao piso salarial profissional do magistério público, nos
termos da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008 e dá outras providências, de autoria do
Executivo Municipal. Foram lidas Emendas Aditiva nº 001 e Emenda Modificativa nº 001,
ambas ao Projeto de Lei nº. 260/2019; Que seja modificado o artigo 22, com a seguinte redação:
Artigo 22 – Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação, sendo revogadas dos as
disposições em contrário. Adiciona-se os seguintes parágrafos no artigo 7, com as seguintes
redações:§ 5- Ficam os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias do
Município de Posse/GO, obrigados a se submeterem a um curso de 40 horas, com a finalidade de
aperfeiçoamento para aferir pressão e responder questionário com perguntas voltadas a saúde
dos últimos 03 anos da vida do visitado.§ 6- A secretaria de saúde terá a responsabilidade de
aplicar o curso que será ministrado por médicos e enfermeiros.§ 7 - A secretaria de saúde fara
aquisição do material de qualificação, (tabletes) e bloco de questionários para o uso dos agentes.
de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final. Foi lida Emenda Modificativa nº 001 ao
Projeto de Lei nº. 263/2019; Que seja modificado o artigo 11 da presente Lei, com as seguintes
redações: Artigo 11- O conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vinculado
ao Gabinete do Prefeito Municipal, será constituído por no mínimo 05 (cinco), 03 membros do
executivo, 01 do legislativo e 01 da sociedade civil organizada, composto paritariamente pelas
instituições governamentais e não governamentais, de autoria da Comissão de Justiça e Redação
Final. Foram lidos pareceres das Comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos,
Educação, Saúde e Assistência Social, favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº. 260/2019; Que
“Regulamenta no âmbito do município de Posse/Go a Lei nº 11.350 de 5 de outubro de 2006,
alterada pela Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, e Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018,
visando atender as normas que regulam o exercício profissional dos Agentes Comunitários de
Saúde e dos agentes de combate a Endemias, e dá outras providências”, de autoria do Executivo
Municipal, juntamente com as Emendas ADITIVA nº 001/2019 e MODIFICATIVA nº
001/2019, ambas de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final. Foram lidos pareceres
das Comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei nº. 261/2019; Que “Autoriza a concessão de incentivo, mediante pagamento
relativo à transferência e emplacamento de veículos automotores, licenciados em outras cidades e
unidades de federação, para o município de Posse/Go, e dá outras providências ”, de autoria do
Executivo Municipal. Foram lidos pareceres das Comissões de Justiça e Redação Final, Finanças
e Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência Social, favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº.
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263/2019; Que “Dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal, juntamente com a
EMENDA MODIFICATIVA nº 001/2019, de autoria da Comissão de Justiça e Redação
Final. Foi lidoparecer da Comissão de Justiça e Redação Final, favorável à aprovação do Projeto
de Lei nº. 266/2019; Que “Dispõe sobre as diretrizes básicas, detalhadas e complementares em
grau satisfatório da formação ritualística do processo administrativo disciplinar, visando apurar as
faltas disciplinares atribuídas aos servidores desta municipalidade no exercício de suas funções,
dando maior executividade e efetividade à Lei nº 822, de 14 de agosto de 2001 dá outras
providências”, de autoria do Executivo Municipal. Foram lidos pareceres das Comissões de
Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência Social, favoráveis
à aprovação do Projeto de Lei nº. 268/2019; que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal, através do FMS-Fundo Municipal de Saúde, aportar recursos financeiros e dá outras
providências”, de autoria do Executivo Municipal. Foi lido parecer da Comissão de Justiça e
Redação Final, favorável à aprovação do Projeto de Lei nº. 269/2019; que “Revoga dispositivo
da Lei nº 984, de 14 de junho de 2006 e dá outras providências”, de autoria do Executivo
Municipal. Foram lidos pareceres das Comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e
Orçamentos, favoráveis à aprovação do Projeto de Lei Municipal nº 009/2019; que “Concede
reajuste ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Vereadores e Servidores da câmara
municipal de Posse/GO na forma que se especifica e dá outras providências”, de autoria da
Mesa Diretora. Foi lida Indicação nº 001/2019, Requer o envio de ofício ao Secretário Municipal
de Transporte, a qual visa: “Recuperação em caráter de urgência da estrada que liga o Correio,
Povoado Prata, Jatobá, Sargento e Raizama, sentido Posse”, de autoria do Vereador Evânio
Castro da Silva. O Sr. Presidente solicitou às Comissões Permanentes competentes, que
exarassem pareceres verbais ao Projeto de Lei nº 270/2019, de autoria do Executivo Municipal,
sendo exarado pela Comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, pareceres
verbais favoráveis a aprovação do Projeto de Lei supra citado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
Foram inscritos os Vereadores: André Luiz Marques de Brito, Gercivando Santana dos Santos,
Geraldo Farley Souza Santos, Zilmar Alves de Oliveira, Fabrício Alves de Souza, Hebert Rennan
da Silva Santos, Geraldo José da Rocha, Milton Diego Ferreira Júnior e o Sr. Prefeito Municipal,
Wilton Barbosa de Andrade, que fizeram uso da palavra. ORDEM DO DIA: Foram colocados
em 2ª e última discussão e votação, Projetos de Lei nºs 262/2019; Que Autoriza o POSSEPREV
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE POSSE, a
adquirir imóvel para estabelecer a sede da unidade gestora do RPPS, de autoria do Executivo
Municipal, 264/2019, Que dispõe sobre os Serviços de Transporte Coletivo Público de
Passageiros Urbano e Rural do Município de Posse, Estado de Goiás, estabelece as normas para
concessão e permissão de sua exploração e dá outras providências, de autoria do Executivo
Municipal, juntamente com a Emenda Modificativa nº 001, de autoria da Comissão de Justiça e
Redação Final, 265/2019, ; Que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a desenvolver
ações para implementar o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos
para a rede Escolar Pública de Educação Infantil – PROINFÂNCIA, dentro do Plano de Ações
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Articuladas – PAR, conforme estabelecido no art. 208, da Constituição da União e pela Resolução
CD/FNDE nº 6, de 24 de abril de 2007 e dá outras providências, de autoria do Executivo
Municipal, juntamente com a Emenda Modificativa nº 001, de autoria da Comissão de Justiça e
Redação Final.e 267/2019, Que dispõe sobre a alteração do Anexo II – Tabela de cargos,
carreiras, níveis e vencimentos (pessoal efetivos ou estáveis) – Saúde, constante da Lei nº 1.114,
de 15 de março de 2011; o Anexo II – Tabela de cargos, carreiras, níveis e vencimentos ( pessoal
efetivo ou estáveis) – Administrativo, da Lei nº 1.115, de 7 de abril de 2011; cria tabela de cargos
de provimento em comissão, ausente na Lei nº 766, de 5 de janeiro de 2001; dá nova redação à
Lei nº 1.244, de 23 de fevereiro de 2017; e na Lei nº 1.262, de 9 de novembro de 2017, conforme
especifica e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, todos aprovados por
unanimidade dos Vereadores presentes, que após terem sidos aprovados em 1ª, 2ª e última
discussão e votação o Sr. Presidente mandou tirar cópias fiéis dos votados e enviar ao Executivo
Municipal, para os devidos fins de direito. Foram colocados 1ª (primeira) discussão e votação
Projeto de Lei nº. 260/2019, de autoria do Executivo Municipal, juntamente com as Emendas
ADITIVA nº 001/2019 e MODIFICATIVA nº 001/2019, ambas de autoria da Comissão de
Justiça e Redação Final, Projeto de Lei nº. 261/2019, de autoria do Executivo Municipal,
Projeto de Lei nº. 263/2019, de autoria do Executivo Municipal, juntamente com a EMENDA
MODIFICATIVA nº 001/2019, de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final, Projeto
de Lei nº. 266/2019, de autoria do Executivo Municipal, Projeto de Lei nº. 268/2019, de autoria
do Executivo Municipal, Projeto de Lei nº. 269/2019, de autoria do Executivo Municipal,
Projeto de Lei nº 270/2019, de autoria do Executivo Municipal e Projeto de Lei Municipal nº
009/2019; que “Concede reajuste ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Vereadores e
Servidores da câmara municipal de Posse/GO na forma que se especifica e dá outras
providências”, de autoria da Mesa Diretora, todos aprovados por unanimidade dos Vereadores
presentes. Foram colocados em 1ª e única, discussão e votação, Indicação nº 001/2019, de autoria
do Vereador Evânio Castro da Silva, aprovada 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 04 (quatro) dias do mês de abril de
2019.__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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