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Ata da quarta sessão extraordinária do mês de outubro de dois mil e dezenove.

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 09:28 horas,

ausentes: vereador Adilson de Carvalho, vereador Marcos Antônio por determinação

judicial e por ter sido cassado o ex-vereador 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 abeta a presente sessão e indicou o

vereador Agustinho de Carvalho Filho —- Carvalhinho, 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
previamente à cada parlamentar. Obtendo como respostas que o procedimento não se faria
necessário, desta forma a senhora presidente as colocou em discussões e votações, sendo
todas elas aprovadas sem alterações. Na sequência, em virtude da renúncia do titular da

secretaria, vereador Agustinho de Carvalho Filho —- Carvalhinho, a senhora presidente

convidou o vereador Pastor Luiz Carlos, para desempenhar as funções. Passando ao

Grande Expediente, a senhora presidente solicitou as leituras das convocações que
originaram a presente sessão e não sequência do projeto de lei 054/2019, protocolado sob
número 839/2019, de autoria do Executivo Municipal - “Dispõe sobre transposição,
remenejamento e transferências de créditos orçamentários no âmbito do Poder Executivo,

no vigente orçamento e dá outras providências”, Conhecida sua leitura preambular e como
o mesmo se encontrava com solicitação de apreciação em regime de urgência, a senhora

presidente colocou em discussão a urgência solicitada, não havendo manifestante e em
votação, foi acolhida por todos, desta forma a senhora presidente informou que a matéria

ficou inserida na pauta da presente sessão. Ordem do Dia. Projeto de lei 054/2019,
protocolado sob número 839/2019, de autoria do Executivo Municipal - “Dispõe sobre

transposição, remenejamento e transferências de créditos orçamentários no âmbito do
Poder Executivo, no vigente orçamento 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 foram oferecidos

verbais e favoravelmente, ensejando razões para que a senhora presidente os colocasse

juntamente com o projeto em primeira discussão, não havendo manifestante e em primeira
votação, foram aprovados por maioria absoluta. Na segência, a senhora presidente
convocou a quinta sessão extraordinária do corrente mês, para logo após o termino da

presente, para conclusão de apreciação do projeto de lei 054/2019 e do requerimento
número 329/2019. Pequeno Expediente. Franqueada a palavra, dela a usou a própria

senhora presidente que agradeceu a presença de todos e às 09:39 horas, encerrqu a presente
sessão e determinandoa lavratura de ata, que lida e julgada conforme, será apipvada pelos
presentes e assinada pela presidente e pelo secretário. Eu, Pastor Luiz Carlos)Cabral dos
Anjos, servindo de secretário, a fiz redigir, conferi e também asssino.   
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"Tabagismo, Alcool e Drogas são prejudiciais a saúde”.


