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Ata da segunda sessão ordinária da segunda quinzena do mês de outubro de dois mil

e dezenove.

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 14:41

horas, no Plenário João Justino de Oliveira. Ausentes por determinação judicial os

edis: Marcos Antônio, Gildenicio Santos 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 o
vereador Adílson de Carvalho, para fazer a prece, abençoando os trabalhos. Emato

contínuo, a senhora presidente informou que por falta de tempo hábil a ata da sessão
anterior deixou de ser confeccionada, ficando sua apreciação para sessões
subsequentes. Grande Expediente. Inscrito previamente, usou a tribuna o vereador
Major David Pires, discorrendo sobre o requerimento de pedido de impeachment do

prefeito municipal. Na sequência, no espaço tribuna popular, foi concedido espaço
ao senhor Nelson Antônio da Silva, Secretário Municipal de relações institucionais
e articulação política, convidado pelo vereador Thiago Maggioni e discorreu sobre
sua indicação, pelo prefeito municipal, para Diretor do Hospital das Clínicas.

Ordem do dia. 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 do art. 148 da Lei Complementar nº 1,445/1990 — Código

Tributário Municipal”. Conhecida sua leitura preambular e como se encontrava
desacompanhado de pareceres, a senhora presidente solicitou que as comissões
responsáveis os apresentassem, os quais foram oferecidos verbais e favoravelmente.

Colocado o projeto juntamente com os pareceres em primeira discussão, não houve
que se manifestasse e em primeira votação, foram aprovados por maioria absoluta.
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 providências e 57/2019, autoria vereadora

Kátia Carvalho - “Altera a redação dos incisos X e XII do art. 22-A da Lei
3.067/2010. Conhecida a leitura preambular de cada matéria e como todas elas se
encontravam desacompanhadas de pareceres a senhora presidente solicitou que as
comissões responsáveis os apresentassem, os quais foram oferecidos verbais e
favoravelmente. Colocado de um a um, juntamente com seus pareceres em primeira
discussão, não houve manifestante e também de um a um em primeira votação,

foram todos aprovados por maioria absoluta. Projeto de lei 46/2019, protocolado
sob número 597/2019, autoria vereadora Maria Aparecida — Cida - “Veda a
nomeação para cargos em comissãode pessoas que tenham sido condenadas pela

Lei Federal nº 11.340, no âmbito do Município de Jataí, Estado de Goiás”.
Colocado em segunda e última discussão, não houve quem se manifestasse e em
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segunda e última votação, foi aprovado por maioria absoluta. Na sequencia, a
senhora presidente determinou a leitura dos requerimentos, assim relacionados. De
autoria do vereador Adílson de Carvalho, sob número 328/2019, solicitando ao

Executivo Municipal a colocação de umalixeira em frente a Escola Antônio Tosta —

Setor das Manções. De autoria do vereador Agustinho de Carvalho Filho —
Carvalhinho — solicitando ao poder público municiapl , força tarefa para

demarcação de sinalização nos cruzamentos devias, pintura dos meiosfios, tapa-

buracos, roçagem e limpeza de matagal, povoado da Estância. De autoria do
vereador Major David Pires, sob números: 321/2019, reivindicando ao Executivo
Municipal que se crie no âmbito do Município de Jataí — Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 323/2019, requerendo ao Executivo
Municipal a instituição do programa multidisciplinar de estimulação essecial,
reabilitação e habiitação da criança com deficiência múltipla, surdocegueira e

deficiência visual. De autoria da vereadora Kátia Carvalho, sob números: 319/2019,

solicitando ao Executivo Municipal estudo e viabilidade para desenvolver um

aplicativo rápido, fácil de usar e gratuito para as comunidades escolares solicitarem

melhorias para as escolas públicas e 327/2019, reivindicando ao Executivo
Municipal estudo e viabilidade para implantação de sinalização horizontal, vertical,
faixa de pedestres, demarcação de estacionamento na Av. das Américas, ao redor da

Praça Jarbas de Assis Carvalho e nas proximidades do Condomínio Santorini — Vila
Fátima. De autoria do vereador Pastor Luiz Carlos, sob número 313/2019,

solicitando ao Executivo Municipal a construção de uma quadra poliesportiva na
Rua Santa Catarina, esquina com a Rua 30, Setor Cidade Jardim I. De autoria da

vereadora Maria Aparecida — Cida, sob número 320/2019,solicitando ao Executivo

Municipal a construção de uma ponte no Bairro Santa Terezinha. De autoria do
vereador Mauro Bento Filho, sob números: 311/2019, solicitando empenho da

secretaria de obras do município diante da autorização do DNTT para construção de
uma faixa elevada na BR — 158, em seu trecho urbano, em frente ao CAIC e

312/2019, requerendo ao Executivo Municipál a construção do centro de castração
de animais na área antes destinada ao lar transitório para animais abandonados.

Colocado de um a um em discussão e votação única, foram todos aprovados por
maioria absoluta. Na sequência foi apresentado o requerimento número 329/2019,
de autoria de cinco cidadãos jataiense, quais sejam: Josiel Dias da Silva, Suselma

Assis Campos, Paula Raquel de Queiroz Soares, Antônio Carlos de Souza, Kênia

Patricia de Oliveira e Walllase Soares Pereira de Moraes, sobre pedido de

impeachment do prefeito municipal, o qual foi feita a leitura de apenas um pequeno

trecho, por um acordo entre os edis, vez a matéria possuir sessenta e nove páginas.
Após a leitura desse pequeno trecho a senhora presidente o colocou em discussão,
usando da palavra os edis: Major David Pires e Mauro Bento Filho, requerendo
adiamento da matéria. Diante da solicitação, a senhora presidente convidou o

procurador geral da Casa, Dr. Leonardo Melo do Amaral, para discorrer sobre
dúvidas dos parlamentares, se o pedido era pertinente. Com a palavra o Dr.
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Leonardo orientando que caberia sim o direito de pedido de adiamente e era o mais

prudente a ser feito, para terem um melhor conhecimento do conteúdo da matéria.

Na sequência, se posicionaram contrários ao adiamento os edis: Thiago Maggioni,
Pastor Luiz Carlos, Adílson de Carvalhoe Carvalhinho e a favor o vereador Major
David Pires. Em ato continuo, o vereador Thiago Maggioni, solicitou que fosse
dispensada a leitura completa da peça. Com a palavra o vereador Major David Pires,

afirmando que de acordo com a legislação sua leiutra terá que ser feita de forma

integral. Diante das discussões a senhora presidente colocou em votação o pedido

de adiamento, sendo o mesmo reprovado por quatro a três. Na sequência alguns
vereadores se retiraram do recinto e por falata de quorum a senhora presidente
declarou encerrada a sessão e determinou a lavratura de ata, que lida e julgada

conforme, será aprovada pelos presentes e assinada pela presidente e pelo
secretário. Eu, Pastor Luiz Carlos, servindo de secretário, a fiz redigir, conferi e

também a assino.
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