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

e dezenove.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, à 14:35

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 Major David Pires, para fazer a prece, abençoando os trabalhos. Em ato

contínuo, a senhora presidente informou aos colegas que por falta de tempo as atas
das sessões anteriores não foram confeccionadas, ficando suas apreciações para
sessões subsequentes. Grande Expediente. Em virtude da renuncia do titular da
secretaria, vereador Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, a senhora

presidente convidou o vereador Adilson de Carvalho, para desempenhar as funções,
solicitando-lhe a seguir a proceder a leitura da matéria do espaço. Projeto de

resolução 13/2019, protocolado sob número 806/2019, autoria Mesa Diretora -
“Decreta a perda do Mandato do vereador Gildenicio Francisco dos Santos. Na

sequência, a senhora presidente solicitou da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, sobre a possibilidade de apresentação de pareceres, para quando. Obtendo
como resposta que o mesmo seria apresentado ainda na presente sessão. Ficando

assim a matéria inserida na presente pauta. Neste momento já se fazia presente o
titular da secretaria, vereador Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, que
reassumiu suas funções. Ordem do Dia. Neste momento a senhora presidente

informou que devido a sua complexidade, o projeto de resolução 13/2019, seria
transferido para último lugar na ordem de apreciação. Projeto de lei Complementar
01/2019, protocolado sob número 745/2019, autoria vereador Thiago Maggioni -
“Revoga o inciso III do 8 1º e a alínea “a” do 8 5º, todos do art. 148 da Lei

Complementar nº 1.445/1990 —- Código Tributário Municipal”. Colocado em
segunda e última discussão, não houve quem se manifestasse e ém segunda e última

votação, foi aprovado por maioria absoluta. Projetos de leis números: 046/2019,
protocolado sob número 731/2019, Executivo Municipal - “Autoriza a desafetação
de parte da Avenida “A”, Residencial Morada do Sol e dá outras providências;
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,
protocolado sob número 663/2019, autoria vereadora Kátia Carvalho - “Altera
redação dos incisos X e XII do art. 22-A da Lei 3.067/2010. 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. Na
sequência, foi feita a leitura do requerimento 330/2019, de autoria da edilidade

jataiense que solicita a criação da comissão especial de apoio ao parque científico e
tecnológico de Jataí — Jataitech. Colcoado em discussão e votação única, foi
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aprovado por maioria absoluta. Em ato contínuo, antes da leitura do requerimento,
foi concedido espaço na tribuna popular à Dr. Suzelma, atendendo solicitação do

vereador Major David Pires, a qual discorreu sobre o requerimento 329/2019 —
pedido de impeachment do prefeitoNa seguência a leitura do referido requerimento
foi realizada pelos vereadores: Major David Pires, Thiago Maggioni e Pastor Luiz,
vez o mesmo conter sessenta e nove páginas. Concluída sua leitura a senhora

presidente o colocou em discussão, momento em que o vereador Major David Pires,
solicitou vistas do mesmos. Na sequência, falou o vereador Thiago Maggioni,
manifestando contrário ao pedido e favoráveis falaram os edis: Mauro Bento Filho e
Major David Pires. Em decorrência das incertezas criadas, às 18:18 horas, a senhora
presidente suspendeu os trabalhos. Às 18:21 horas a sessão foi reiniciada e o
procurador da Casa, Dr. Leonardo Melo Amaral foi convidado: para esclarecimentos
sobre a possibilidade de vistas ao requerimento, o qual informou que no referido
caso caberia sim vistas, de acordo com o Regimento Interno da Casa. Ficando assim
concedidas vistas da matéria ao vereador Major David Pires. Às 18:28 horas, para
apreciação do projeto de resolução 13/2019, a senhora presidente empossou os

suplentes de vereadores Creso de Oliveira Vilela —- MDB e Antônio Fernandes de

Lima - DEM, na vaga dos vereadores impedidos judicialmente. Na sequência, a
senhora presidente determinou a leitura do relatório final, favorável a cassação do
vereador Gildenicio Francisco dos Santos. Leitura essa realizada pelo presidente da
Comissão de Ética, vereador Pastou Luiz Carlos. Concluída leitura do relatório às

19:39 horas, a senhora presidente convidou o advogado, Dr. Jonas, representante da
OAB, para compor a Mesa e acompanhar a apreciação da matéria. E ato contínuo, a

senhora presidente franqueou a palavra, pelo tempo de quinze minutos, para
discussões dos senhores vereadores. Usando em primeiro lugar o vereador Muro
Bento Filho, o qual disse discordar do relatório, uma vez que foi informado que o

vereador Gildenicio Santos, se encontra em Goiânia em tratamento de saúde.

Continuando o vereador Mauro Bento Filho disse não concordar com os votos da
senhora presidente e do secretário, vez foram os autores da representação. Disse
ainda não poder concordar com a forma que está sendo conduzida a tramitação da
matéria, pois existem várias infrações. Na sequência, o vereador solicitou vistas da

matéria. Continuando, a senhora presidente, convidou novamente o Procurador

Geral da Casa, Dr. Leonardo Melo Amaral, para esclarecimentos sobre o assunto.
Este com a palavra informou que o vereador Gildenicio Santos foi intimado por
várias vezes, tendo a oportunidade de se defender neste casa e não compareceu.
Informou ainda que no caso em apreciação não há possibilidade de vistas e também
não há impedimento para votação dos autores da representação, vez que não a

fizeram individualmente e sim através de colegiado. Na sequência, falou o vereador
Major David Pires, dizendo haver suspeição neste caso vez que tem que haver

ampla defesa e o contraditório. Prosseguindo disse que deve haver justiça,

transparência e jogo limpo. Com a palavra o vereador Thiago Maggioni, afirmando
que o processo veio do Ministério Público, não fomos nós que criamos. Afirmou
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ainda que o acusado não se apresentou e nem enviou testemunhas. Disse ainda que

se fez algo tem que pagar, não estou dizendo se fez ou não, está nos autos. Estamos
aqui hoje o colegiado de vereadores e devemos apesentar nossos votos, a favor ou
contra. Disse ainda que sobre o mérito o fato é certo o vereador pegou dinheiro dos

servidores. Se o representado sentir-se lesado que procure os meios legais para
resolver a situação. Na sequência, falou o vereador Pastor Luiz Carlos, fazendo a
leitura de um extenso texto, no qual também se manifesta favorável a cassação do
vereador Gildenicio. Em ato contínuo, falou a vereadora Maria Aparecida, a qual
também fez a leitura de um extenso texto, deixando bem claro seu posicionamento
pela cassação do mandato do vereador Gildenicio Santos. Com a palavra o
vereador Creso Vilela, que iniciou seu discurso dizendo. Estando de fora é fácil
avaliar a situação. A situação não surgiu na Casa foi o Ministério Público quem

apresentou e o Judiciário acatou. Disse ainda que se fosse comigo, eu renunciaria,

iria me defender no judiciário e junto ao meu eleitorado, essa seria minha postura.
Ao final disse que o caso tem que ser resolvido o mais rápido possível para que a
Casa fique completa e possa continuar na condução dos assuntos de interesse do
município. Com a palavra o vereador Antônio Lima, dizendo, temos que tera

honradez, se erramos temos que pagar e deixar q poder. Se eu vier a ser empossado
definitivamente, serei um vereador independente e honrado. Em ato contínuo usou
da palavra o vereador Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, dizendo estar

aqui há quase três anos e de forma independente. Eu não queria estar na pele dos
colegas que estão sendo julgados. A população quer de alguma forma a nossa
posição na Casa. Como representante da população terei que dar meu parecer

técnico. Na sequência usou da palavra a senhora presidente, dizendo estar com a
consciência tranquila, vez estar fazendo o seu melhor. Difícil trabalhar com um
número reduzido de vereadores. A política está passando por um momento difícil e

não tem como recuar temos que avançar. Na sequência, falou novamente o vereador
Mauro Bento Filho, insistindo em seu pedido de vistas, vez entender que tem esse

direito. Em resposta a senhora presidente informou que nesta caso não há
possibilidade de vistas. Novamente com a palavra o vereador Mauro Bento Filho,

dizendo não concordar que os membros das Mesa Diretora, como foram quem
representaram, não devam votar neste caso. Na sequência, a senhora presidente
concedeu o uso da palavra ao advogado Dr. Jonas, nomeado para este ato, o qual

discorreu sobre o assunto, dizendo que o acusado tem direito a ampla defesa e ao
contraditório. Ao final solicitou suspensão do processo para sanar as muitas

dúvidas. Na sequência, em questão de ordem, falou novamente o vereador Mauro

Bento Filho, dizendo que a inversão de pauta foi para que decorresse o prazo de
vinte e quatro horas da intimação do vereador Gildenicio Santos. Na sequência, a
senhora presidente informou que neste momento passaríamos a votação do projeto

de resolução 13/2019, solicitando a manifestação de cada vereador. Assim

registrado,os vereadores: Creso Vilela, Antônio Lima, Agustinho de Carvalho Filho

— Carvalhinho, Thiago Maggioni, Pastor Luiz Carlos, Adílson de Carvalho e Maria
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Aparecida — Cida, votaram pela cassação do vereador Gildenicio Santos. Major
David Pires, se absteve de votar. Mauro Bento Filho, contrário a cassação e Kátia

Carvalho, votou a favor do projeto de resolução 13/2019. Em ato contínuo, a
senhora presidente assim se expressou, desta forma e dentro da Lei declaro cassado
o mandato do vereador Gildenicio Santos e convoco o primeiro suplente, Carlos
Henrique Miranda, para que dentro do prazo legal possa assumir o mandato de

vereador, na vaga ora aberta. Às 21:36 horas, nada mais havendoa ser tratado a
senhora presidente declarou encerrada a presente sessão e determinou a lavratura
de ata, que lida e julgada conforme, será aprovada pelos presente e assinada pela

presidente e pelo secretário em exercício, vereador Adílson de Carvalho. Eu,

Adílson de Carvalho, secretário em “ad-hoc”, a fiz redigir, conferi e também a

assino.
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