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Ata da terceira sessão ordinária da segunda quinzena do mês desetembro de
dois mil e dezenove.

Aosvinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 15:25
horas, no Plenário João Justino de Oliveira, Palácio das Abelhas, sito à Praça

da Bandeira, número 96, nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás. Ausentes por

determina: judicial os e Mauro Bento Filho, Gildenicio Santos, Marcos

Antônio e com justificativa o vereador Adílson de Carvalho e presente os
demais, conforme severifica de livro próprio. Reuniu-se a Câmara Municipal
de Jataí, sob a presidência da vereadora Kátia Carvalho, que declarou aberta a
presente sessão e informou que as formalidades de praxe não seriam
realizadas, vez momentos antes as executamos. Informou que por falta de

tempo hábil a ata da sessão anterior deixou de ser confeccionada, ficando sua

apreciação para sessões subsequentes. Grande Expediente. Não se
movimentou. 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”. Projeto de lei 43/2017,
protocolado sob número 515/2019, autoria vereador Luiz Carlos - “Dá nome
de Praça Alzira Veloso Noguei “Dona Filhinha a Praça localizada no Setor

Portal do Sol e 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”.
Colocado de um a um emsegunda e última discussão, não houve manifestante

e também de um a um em segunda e última votação, foram todos aprovados
por maioria simples. Pequeno Expediente. Franqueadaa palavra, dela usaram
em explicações pessoais os edis: Thiago Maggioni, Agustinho de Carvalho
Filho e Kátia Carvalho, que transferiu a direção dos trabalhos à vereadora
Maria Aparecida — Cida e se retirou. Assumindo a direção dos trabalhos a
vereadora Maria Aparecida - Cida, concedeu a palavra ao vereador Major
David Pires. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente em
exercício, agradeceu a presença de todos e as 15:47, encerrou a sessão
determinando a lavratura de ata, que lida e julgada conforme, será aprovada
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"Tabagismo, Álcool e Drogas são prejudiciais a saúde”. 

  


