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Ata da primeira sessão ordinária da segunda quinzena do mês de outubro de dois
mil e dezenove.

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 14:22

horas, no Plenário João Justino de Oliveira. Ausentes por determinação judicial os
edis: Marcos Antônio, Gildenicio Santos e momentaneamente o vereador Thiago

Maggioni 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 indicou a vereadora Maria Aparecida - Cida,

para fazer a prece, abençoando os trabalhos. Em ato contínuo, a senhora presidente

indagou aos colegas sobre a necessidade de leituras das atas das sessões anteriores,
vez que cópias das mesmas foram distribuídas previamenté à cada parlamentar.
Obtendo comorespostas que o procedimento não se faria necessário, desta forma as

colocou em discussões e votações, sendo todas elas aprovadas sem alterações.
Grande Expediente. Projeto de lei complementar número 01/2019, protocolado sob

número 745/2019, autoria vereador Thiago Maggioni - “Revoga o inciso Il do 8 1º e
a alínea “a” do 8 5º, todos doart. 148 da Lei Complementar nº 1.445/1990 — Código

Tributário Municipal”. Conhecida sua leitura preambular a senhora presidente
indagou das comissões responsáveis sobre a possibilidade de apresentação de
pareceres, para quando, obtendo de todas elas a afirmativa de que os mesmosseriam

aprsentados na segunda sessão ordinária da presente quinzena, ficando assim a
matéria inserida em referida pauta. Projeto de lei 044/2019, protocolado sob número
659/2019, autoria Executivo Municipal - “Acrescenta o parágrafo décimo segundo e

décimo terceiro ao artigo 11 e altera a redação do caput do artigo 66, dos seus
parágrafos primeiro e terceiro, bem comolhe acrescenta parágrafo quinto: altera a
redação do caput do artigo 67; altera a redação do parágrafo único do artigo 68;

acrescenta o parágrafo sexto ao artigo 120; acrêscenta o parágrafo único ao artigo
121; acrescenta o parágrafo quinto ao artigo 140-B; acrescenta o parágrafo quarto

ao artigo148; acrescenta-se o parágrafo primeiro, segundo e terceiro ao artigo 147;
altera-se a numeração do parágrafo único do artigo 147; acrescenta o parágrafo

nonoao artigo 150, todos da Lei Municipal nº 2.822/07; acrescenta o o artigo 191-A
e seus parágrafos, o artigo 191-B, o artigo 191-C e o artigo 191-D e seus parágrafos,
à Lei Municipal nº 1.440, de 05 de abril de 1990 e dá outras providências”.

Conhecida sua leitura preambular, foi feita a leitura do ofício 705/2019, de autoria

do senhor Prefeito Municipal, solicitando a retirada de tramitação e o arquivamento
do aludido projeto de lei e como a matéria ainda não havia recebido pareceres, ja
senhora presidente, deferiu de plano o pedido. Projetos de leis números 046/2019,

protocolado sob número 731/2019, autoria Executivo Municipal - “Autoriza/ a
desafetação de parte da Avenida “A”, Residencial Morada do Sol e dá outras
providências”; Projeto de lei 41/2019, protocolado sob número 503/2019, autoria
vereadora Kátia Carvalho - “Estabelece a obrigatoriedade de avaliação periódica

das estruturas físicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Jataí e dá outras
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providências e 57/2019, autoria vereadora Kátia Carvalho - “Altera a redação dos
incisos X e XII doart. 22-A da Lei 3.067/2010. Conhecida a leitura preambular de

cada matéria, a senhora presidente indagou as comissões responsáveis, sobre a
possibilidade de apresentação de pareceres, obtendo de todas elas a afirmativa de
que os mesmos serão apresentados na segunda sessão ordinária da presente
quinzena. Ficando assim as aludidas matérias inseridas em referida pauta. Tendo na

oportunidade, o vereador Adislon de Carvalho, respondido como presidente em “ad-
hoc” da comissão de finanças, orçamento e economia. Na sequência, inscrito

previamente usou a tribuna em primeiro lugar o vereador Agustinho de Carvalho
Filho — Carvalhinho, discorrendo sobre o seu trabalho desenvivido nesta Casa. Faz

também um desabafo sobre os acontecimentos ocorridos no Poder Legislativo.
Neste momento já se fazia presente o vereador Thiago Maggioni. Na sequência,
também usou a tribuna o vereador Mauro Bento Filho, discorrendo sobre a

aprovação do projeto de lei 038/2019 e consequente sanção da lei, de forma
diferente ao Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal. Fala também sobre o
proejto de lei 035/2019 que foi aprovado em primeira votação, também em

desacordo com o Regimento Interno e Lei Orgânica. Ao final discorre sobre o

Conselho de Ética da Casa. Na sequência, pela ordem e comolíder partidário, o
vereador Thiago Maggioni usou da palavra e fez um breve relato sobre a
composição do Conselho de Ética. Ordem do Dia. Projeto de lei 035/2019,
protocolado sob número 473/2019, autoria Executivo Municipal - "Autoriza o Poder
Executivo Municipal a realizar parceria com a iniciativa privada para concessão dos

serviços públicos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final

dos resíduos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana, visando a melhoria e a
universalização da prestação desses serviços, em consonância com oartigo 21 da lei
federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, do artigo 31 da lei federal nº 9.074, de

07 de julho de 1995, da lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, da lei

federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, eda lei federal nº 12.305, de 05 de

agosto de 2010". Após a leitura preambular da matéria foi feita leitura do ofício
número 704/2019, de autoria do senhor Prefeito Municipal, solicitando a retirada de

tramitação e o arquivamento do aludido projeto de lei. Atendendo a solicitação a
senhora presidente colocou em discussão o pedido de retirada, usando da palavra os
edis: Thiago Maggioni, Major David Pires e Maria Aparecida — Cida. Colocado em

votação o pedido de retirada, foi o mesmo aproado por maioria absoluta. Desta
forma a matéria será devolvida ao Executivo Municipal. Em ato contínuo a senhora
presidente informou que devido a retirada do aludido projeto de lei o
requerimentos números 300 e 324/2019, ficaram prejudicados, sendo os mesmo

arquivados. Substitutivo 02/2019, protocolado sob número 688/2019, de autoria d

CCJ - “Dispõe sobre a prestação do serviço de transporte privado individual
remunerado de passageiros, com o uso de plataforma tecnológica de transporte e d

outras providências”. A matéria se encontrava com vistas ao vereador Thiago
Maggioni e colocada em segunda discussão, foi apresentada pelo aludido vereador a

 

Praça da Bandeira, 96 - Centro - Fone: (64) 3631-2565 | 3636-0800 - CEP 75800-020 - Jatai-GO
Site: www.jatai.go.leg.br | e-mail: camarajataiâcamarajatai.go.gov.br

“Tabagismo, Alcool e Drogas são prejudiciais a saúde”.

  

  



 

Câmara Municipal de Jataí
O Poder Que Vem do Povo

 

emenda supressiva 5/2019, protocolada sob número 811/2019, a qual após sua
leitura foi colocada em discussão, usando da palavra os vereadores: Mauro Bento

Filho, Thiago Maggioni e Maria Aparecida — Cida e em votação foi a emenda
acolhida por todos. Na sequência, a senhora presidente solicitou os pareceres das

comissões responsáveis sobre a emenda, os quais foram verbais e favoráveis.

Colocado o projeto substitutivo com a emenda já inclusa em votação, foram

aprovados por maioria absoltua. Projeto de lei 46/2019, protocolado sob número
597/2019, autoria vereadora Maria Aparecida — Cida - “Veda a nomeação para
cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº

11.340, no âmbito do Município de Jataí, Estado de Goiás”. A matéria se encontrava
com vistas ao vereador Thiago Maggioni e colocada em primeira discussão, usou da
palavra sua autora, justificando sua propositura e em primeira votação, foi aprovado
por maioria absoluta, Proejtos de leis: 052/2019, protocolado sob número 616/2019,

autoria verador Pastor Luiz Carlos — Dispõe sobre a destinação das sobras e
recipientes de tintas, vernizes e solventes e-dá outras providências; 58/2019,
protocolado sob número 683/2019, autoria veredora Kátia Carvalho - “Insere

prágrafo único nos arts. 1º e 3º da Lei nº 4.111/2019, que estabelece a
obrigatoriedade de criação de plataforma virtual para o acompanhamento da
execução das obras realizadas no Município de Jataí, aberta a consulta pública” e
projeto de resolução 10/2019, protocolado sob número 665/2019, autoria Mesa
Diretora - “Autoriza a doação dos bens inservíveis que específica à Associação dos
Moradores do Bairro Francisco Antônio e Conjunto Residencial Estrela Dalva —
AMFACD. Colocado de um a um em segunda e última discussão, não houve

manifestante e também de um a um em segunda e última votação, foram todos
aprovados por maioria absoluta. Projeto de resolução 12/2019, protocolado sob
número 743/2019, autoria vereadores: Pastor Luiz Carlos, Kátia Carvalho,

Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, Thiago Maggioni e Maria Aparecida —
Cida - “Acrescenta o art. 15-A ao Regimento Interno da Câmara Municipal de

Jataí/GO. A matéria se encontrava adiada e colocada em primeira discussão, falou o

vereador Mauro Bento Filho, pleiteando novo adiamento da mesma, vez pretente

apresentar uma emenda. Colocado o pedido de adiamento em discussão e votação,
foi acolhido por todos, ficando assim a matéria inserida na pauta das sessões
ordinárias da primeira quinzena do mês de novembro do ano em curso. Projetos de

decretos legislativos números 11/2019, protocolado sob número 690/2019, autoria
vereador Thiago Maggioni - “Dispõe sobre a concessão de título de cidadão
jataiense ao senhor Valdecir Sovernigo e dá outras providências e 12/2019,

protocolado sob número 741/2019, autoria vereador Thiago Maggioni - “Dispõe
sobre a concessão de título de cidadão jataiense ao senhor Nelson Maggioni e
outras providências”. Colocado de um a um em segunda e última discussão, não
houve quem se manifestasse e também de um a um em segunda e última votaçã

foram ambos aprovados por maioria absoluta. Prosseguindo, a senhora presidente
determinou a leitura dos requerimentos, assim relacionados. De autoria da
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vereadora Kátia Carvalho, sob números: 301/2019, solicitando ao Executivo

Municipal estudos e possibilidade de construção de travessia elevada para pedestre

em frente todas as Unidades de Saúde e Hospitais do Município de Jataí e 302/2019,
solicitando ao Executivo Municipaol estudo e viabilidade pra implantar rede de
esgoro no bairro Recanto da Mata. De autoria do vereador Pastor Luiz Carlos, sob
números: 303/2019, solicitando ao Executivo Municipal a limpeza de bueiros na

Rua Italino Moura, autura do número 512, Setor Dom Abel; 304/2019, pleiteando

ao Executivo Municipal estudo técnico para implantaçãode sinalização na Av. Said
Abalala, no cruzamento -com a Rua Tiradentes, Vila Fátima; 305/2019, requerendo

ao Executivo Municipal o recapeamentoasfáltico do Setor Colmeia Park; 307/2019,

solicitando ao Executivo Municipal estudo técnico para implantação de sinalização
na Rua Antônio Cândido, esquina com a Av. Said Abdla, Setor Jardim Rio Claro;

308/2019, solicitando ao Executivo Municipal a recuperação da Praça Jarbas Assis
Carvalho, Vila Fátima e 309/2019, solicitando ao Executivo Municipal

recapeamento asfáltico do entorno da Praça Jarbas Assis Carvalho, Vila Fátima. De

autoria do vereador Mauro Bento Filho, sob número 310/2019, solicitando a

Superintendência Municipal de Habitação e AGEHAB, informações sobre o
andamento dos processos de regularização fundiária (Escrituras) dos diversos

bairros de Jataí. Colocado de um a um em discussão e votação única, foram todos
aprovados por maioria absoluta. Na sequência, o vereador Agustinho de Carvalho

Filho — Carvalhinho, secretário da Mesa Diretora, fez a leitura de um óÓficio de sua

autoria, sob número 68/2019, renunciando ao cargo -de secretário. Passando ao

Pequeno Expediente, a senhora presidente franqueou a palavra, dela usando em

explicações pessoais apenas o vereador Major David Pires. Nada mais, havendoa
ser tratado, às 16:14 horas, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a sessão, determinando a lavratura de ata, que lida e julgada conforme,

será aprovada pelos presentes e assinada pela presidente e pelo secretário, Eu
Agustinho de Carvalho Filho, secretário, a fiz redigir, conferi e também a ass
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