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Ata da quinta 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 09:40 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, informando

que as formalidades de praxe não seriam executadass, vez momentos antes as realizamos.
Informou ainda que por falta de tempo a ata da sessão anterior deixou de ser

confeccionada, ficando sua apreciação para sessões subsequentes. Na sequência, pela
ordem, falou o vereador Mauro Bento Filho, como protestos pelos atos mesquinhos que
estão ocorrendo na Casa, estou me retirando da sessão. Na sequência, faou o vereador
Major David Pires, dizendo não concordar com as manobras que estão acontecendo. Diz

ainda por que o requerimento 329/2019 não poderá ser apreciado nas sessões ordinárias da
primeira quinzena do mês de novembro vindouro, vez que não concorda com sua

apreciação na presente sessão e também se retirou. Na sequência, falou o vereador Thiago
Maggioni, discordando das colocações dos colegas que o antecederam, vez que os mesmo
ajudaram a aprovar a urgência solicitada do proejto 054/2019 e a matéria necessita de ser
concluída. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida - Cida, também discordando com a

inclusão do requerimento 329/2019, na presente sessão, vez entender ser melhor deixarmos

para as sessões ordinárias, em virtude de ainda não havermos concluído a leitura do

extenso anexo do mesmo, para termos um melhor juízo da solicitação e posteriormente
votarmos conscientes. Na sequência, já se fazia presente o vereador Adílson de Carvalho.
Passando a ordem do dia, a senhora presidente determinou a leiutra do prrojeto 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”. Colocado em

segunda e última discussão, não houve quem se manifestasse e em segunda e última
votação, foi aprovado por maioria simples. Na sequência foifeita a leitura do requerimento

329/2019, pedido de impeachment do prefeito municipal. Colocado, em discussão, faloua
vereadora Maria Aparecida — Cida, dizendo que por não concordar com sua preciação na
presente sessão irá se retirar. Na sequuência, falou o vereador Thiago Maggioni,
parabenizando a vereadora Cida, pela sua atitude, primeiramente frente a Comissão de
Ética e agora, permanecendo para aprociação do projeto de lei 054/2019, e se retirando no
momento oportuno, quando da discussão do requerimento 329/2019. Na sequência, falou o

vereador Adílson de Carvalho, dizendo de sua tristeza em ver questões como essas
ocorrendo na Casa, pois deveríamos estar votando projetos importantes para ajnossa cidade
e população. Com a palavra o vereador Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, mais

um dia de teatro e manobras na Casa. Às 10:13 horas, por falta

deliberações, a senhora presidente declarou encerrada a pré
lavratura de ata, que lida e julgada conforme, será aprovada inada pela

  

 

  

  

 

secretário, a fiz redigir, conferi e também asssino.
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"Tabagismo, Álcool e Drogas são prejudiciais saúde”.  


