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Alada segunda sessãoordinária da segunda quinzena do mêsde setembrode dois
mil e dezenove.

Aos vinte dias do mêsde setembro do ano de dois mil é dezenove, às 14:38horas,
noPlenário JoãoJustinode Oliveira, Palácio das Abelhas, sito à Praça da Bandeira,
número 96, nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás. Ausentes por determinação
judicial os edis: Mauro Bento Filho, Gildenicio Santos, Marcos Antônio e com
justificativa o vercador Adílson de Carvalho e presente os demais, conforme se
verifica de livro próprio: Reuniu-se a Câmara Municipal de Jataí, sob a presidência
da vereadora Kátia Carvalho, que declarou aberta a presente sessão e realizou à
prece, abençoando os trabalhos. Em ato contínuo, a senhorapresidente informou
aos colegas que por falta de tempohábil a ata da sessões anterior deixou de ser
confeccionada, ficando sua apreciação para sessões subsequentes. Grande
Expediente. Neste espaço usou a tribuna o vereador Major David Pires que
discorreu sobre assuntos relacionados ao interesse público e também sobre ações
desta Casa, em referência ao projeto de lei número 037/2019. Ordem do Dia.
Projeto de lei sob número 037/2019, protocolado sob número 496/2019, autoria
Executivo Municipal - “Dispõe sobre a prestação do serviço detransporte privado
individual é remunerado de passageiros por aplicativos, e dá outras providências”.
Conhecida sua leitura preambular e como se encontrava desacompanhado de
pareceres, a senhora presidente solicitou que as comissões responsáveis os
apresentassem, os quais foramverbais e favoráveis. Colocadoo projeto juntamente
comos pareceres emprimeira discussão, foram concedidas vistas à vereadora Kátia
Carvalho, para que possa haver uma discussão mais amplas com os setores
interessadossobre o assunto. Ficando assim a matéria inserida na pauta das sessões
ordinárias da primeira quinzena do mêsde outubro vindouro. Projeto de lei número
040/2019, protocolado sob número 658/2019, autoria Executivo Municipal - “Altera
o programa estabelecido pelo projeto colmeia, estabelecido pela lei nº 2.228/2001,
coma finalidade construir moradia para família de baixa renda, 'para fins de inserir
autorização de concessãodesubsídio complementar expresso em "cheque moradia", Y

   

    

  

nas situações que especifica e da outras providências”. Conhecida sua leitura
preambular é umavez desacompanhado de pareceres, à senhorapresidente solicitou
que as comissões responsáveis os apresentassem, os quais foram oferecidos verbais
e favoravelmente. Colocado o projeto juntamente com os pareceres em primeira

discussão, [oram concedidas vistas ao vereador Thiago Maggioni. Ficando assim a
matériainserida na pauta das sessões ordinárias do mês de outubro do ano emcurso.
Projeto de lei 35/2019, protocolado sob número 482/2019, autoria vereador Luiz

Carlos - “Institui o mês de conscientização e inclusão social das pessoas com

deficiência, denominado setembro verde, a ser comemorado anualmente, e dá outras

providências”. Conhecida sua leitura preambular e uma vez desacompanhado de
pareceres, a senhora presidente os solicitou das comissões responsáveis,as quais (a
via de seus presidentes, os apresentaram verbais e favoráveis. rio A
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pareceres juntamente com o projeto emprimeira discussão, foi apresentada e
emenda supressiva número 4/2019, de autoria do vereador Pastor Luiz Carlos, a
qual apóssua leitura foi colocada em discussão e votação, quando sua aceitação,
sendo a mesma acolhida. Na sequência, a senhora presidente solicitou os pareceres
das comissões responsáveis, acerca da emenda, osquais foram verbais e favoráveis.
Colocado o projeto 35/2019 com a emenda supressiva 04/2019, já inclusa em
primeira discussão, não houve manifestante em primeira votação, foi aprovado por
maioria simples. Projeto de lei 043/2019, protocolado sob número 515/2019,autoria
vereador Major David Pires Dá nomeda Praça Alzira Veloso Nogueira — Dona
Filhinha à praça localizada no Setor Portál do Sol”. Conhecida sua leitura
preambular e como se encontrava desacompanhado de pareceres, a senhora
presidente os solicitou das comissões responsáveis, os quais foram verbais e
lavoráveis. Colocado O projeto juntamente comos pareceres em primeira discuss
não houve manifestante e em primeira votração, foi aprovado por maioria simples.

Projeto de Decreto Legislativo 9/2019, protocolado sob número 573/2019,autoria
vereadora Kátia Carvalho- “Dispõe sobre a concessão de título de cidadã jataiense
à sr”. Geralda Rosa de Freitas”, Conhecida sua leitura preambular e como se
encontrava desacompanhado de pareceres, a senhora presidente os solicitou das
comissões responsáveis, os quais foramverbais e favoráveis. Colocado o projeto
juntamente comos pareceres emprimeira discussão, faloua autora da propositura,
justificando a mesma é em primeira votação, foi aprovada por maioria simples. Na
sequência, a senhora presidente determinou a leitura dos requerimentos, assim
descritos: De autoria do vereador Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, sob
números: 284/2019, solicitando ao Executivo Municipal, reforma dos brinquedosda
Praça Dom Miguel Pedro Mundo Conjunto Rio Claro 1; 287/2019, requerendo ao
Executivo Municipal a revitalização e implantação de academia ao ar livre no final
da Av. C, entre as ruas 17 € 18, Vila Sofia e 293/2019, requerendo ao Executivo
Municipal, ações emcaráter emergencial, que assistam os moradores do Povoado
do Assetamento Rio Paraíso, em virtude da queimada ocorrida em 19/09/2019. De
autria dovereador Major David Pires, sob números 285/2019,solicitando a Casa a

  

  

   

formação de comissão temporária com finalidade especial de analisar de forma
profícua o projeto de lei 035/2019 e 290/2019, requerendo ao Executivo Municipal
gestões nosentido e concitar a empresa Sistema, concessionária de coleta delixo da
cidade, melhore e dê maiores condições higiênicas notrajeto do perímetro urbano
ao recinto doaterrosanitário. De autoria da vereadora Kátia Carvalho,sob números:
288/2019, solicitando ao Executivo Municipal a marcação de faixa de pedestre,
rampa de acessibilidade, estacionamentos prioritários, bem como sinalização
vertical indicando-os na Avenida Veriano de Oliveira Lima e Av. Goiás; 289/2019,

solicitando ao Executivo Municipal ampla divulgação, principalmente para a rede
de saúde mental do Município de Jataí, da plataforma disponível no site do
Ministério da Cidadania e 292/2019, reiterando ao Executivo Municipal a ho

solicitação do calçamento da Avenida Jacutinga, nas proximidades do CMEI
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Dalvina de Motaes, bairro Jacutinga. Colocado de um a um em discussão e votação
única, foram todos aprovados por maioria simples. Na sequência, com respaldo
plenário e dispositivos regimentais, a senhora presidente antecipoua terceira sessão
ordinária da quinzena para logo após otérmino da presente. Pequeno Expediente.
Franqueada a palavra, dela usaram em explicações pessoais os edis: Thiago
Maggioni, Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, Major David Pires e Maria
Aparecida — Cida. Nada mais havendo a ser tratado, às 15:23 horas, a senhora
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, determinando a
lavratura de ata, que lida e achada conforme,será aprovada pelos presentes e
assinada pela presidente é pelosecretário. Eu, Agustinho de Carvalho Filho —
Carvalhinho, secretário, a fiz redigir, conferi e também a assino,

Geo

 

96- Centro - Fone: (64) 3631-2565| 3636-0800 - CEP 75800-020 - Jataí-GO
aigolegbr e-mail: camarajataiQcamarajatai.go.gov.br

"Tabagismo, Álcool e Drogas são prejudiciais a saúde”.

  
  


