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Ata da 27ª(vigésima sétima) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2021. 

 

Aos 27 dias do mês de setembro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, sob a proteção de Deus, declarou aberta a 27ª(vigésima sétima) 

sessão ordinária de 2021, contando com a presença dos vereadores: Alcil Pires dos Santos, 

Caio Vinicios 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 26ª(vigésima sexta) sessão ordinária de 2021 foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em plenário o Ofício 296/2021 que encaminha o Projeto de Lei 035/2021 

que “Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal nº 020, de 11 de agosto de 1997, que 

“Cria o Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências” e dá outras 

providências”, de autoria do Poder Executivo Municipal”. 

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

o projeto de lei que altera a lei que criou o Conselho Municipal de Assistência Social já 

deveria ter sido apresentado, mas por falta de atenção da Secretaria da Casa não foi 

encaminhado para deliberação, no entanto não via nenhum impedimento em votar 

imediatamente a matéria, havendo acordo do Plenário. 

No grande expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry que agradeceu aos 

colegas que estiveram presentes na cerimônia de entrega do auxílio financeiro mensal no 
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valor de duzentos e cinquenta reais, a trinta e uma mães contempladas com o Programa 

Mães de Goiás. Iniciativa essa que visa aumentar a distribuição de renda a famílias 

vulneráveis, promover segurança alimentar, oferecer melhor qualidade de vida e 

assegurar permanência de crianças na escola. E espera que o benefício seja estendido mais 

famílias que necessitem. 

Quanto a intensão dos vereadores Caio Vinícius, Elias Paulo e Jenilson Amorim em 

apresentar projeto de lei que obriga o Executivo Municipal a publicar na internet lista de 

espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e 

outros procedimentos, primeiro a matéria não havia sido protocolada na Secretaria da 

Casa, segundo o Inciso X, do Artigo 5º, da Constituição Federativa do Brasil, garante a 

todo e qualquer cidadão a inviolabilidade da sua intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem, assegurando-lhe o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de exposição de sua privacidade, sem autorização expressa da pessoa. E sugeriu aos 

vereadores que analise a proposta e faça adequações e avalie a real necessidade de 

apresentar a matéria, inclusive que antes solicite do Executivo Municipal quais são os 

critérios adotados para ser atendido pela lista de espera na rede pública de saúde, tanto 

municipal quanto conveniada. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Com acordo do plenário para votação imediata o Projeto de Lei 035/2021 que Altera o 

Art. 3º da Lei 020 de 1997 que cria o Conselho Municipal de Assistência Social, foi 

aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. 

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. 
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Após isso, nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada 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 78 a 80. 


