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

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 14:40 horas, no

plenário João Justino de Oliveira, Palácio das Abelhas, sito, à Praça da Bandeira, número

96, nesta Cidade de Jataí-Goiás. Ausente por determinação judicial apenas o-vereador

Marcos Antônio 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. Emato contínuo, a senhora presidente informou que porfalta de

tempo a ata da sessão anterior deixou de ser confeccionada, ficando sua apreciação para
sessões subsequentes. Passando ao grande expediente, a senhora presidente informou que

passariamos neste momento a eleição para o cargo de secretárió, vez que o mesmo se
encontra vago desde a renuncia do vereador Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho,

ocorrida em vinte e dois de outubro do ano em curso. Informou ainda a existência de
apenas um candidato ao cago, ou seja, o vereador Adílson de Carvalho. Na sequência, a

senhora presidente determinou a leitura do registro de candidatura. Em ato contínuo, a
senhora presidente indagou aos colegas sobre a necessidade de votação, vez a existência de

apenas um candidato. Indagou ainda se não poderíamos fazer por aclamação, no que foi
concordado por todos os presentes. Desta forma por aclamação o vereador Adilson de
Carvalho foi eleito secretário e declarado empossado no cargo. Na sequência, falou o

vereador Adilson de Carvalho, agradecendo o apoio de todos os colegas e afirmando que

irá desempenhar as funções dentro dos ditames legais. Passando a ordem do dia, a senhora
presidente determinou ao senhor secretário recém eleito e empossado, vereador Adilson de

Carvalho a proceder a leitura das matérias do expediente. Iniciando-se pelo projeto de lei
de autoria do Poder Executivo Municipal, número 048/2019, protocolado sob número
807/2019 - “Autoriza a doação de área para a Associação Nossa Casa de Recuperção —
ANCARe dáoutras providências”. Colocado em segunda e útlima discussão, falaram os

edis: Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, Carlos Miranda, Major David Pires,

Mauro Bento Filho e Maria Aparecida — Cida, todos tecendo elógios a matéria, vez que a

mesma irá atender uma Associação que muito faz pelo Município de Jataí. Colocado em
segunda e última votação, foi aprovado por maioria absoluta. Projeto de lei número
049/2019, protocolado sob número 808/2019, autoria Executivo Municipal - “Altera o

inciso XXIHI, do artigo 80 da Lei nº2,051, de 14 de dezembro de 1998 e dá outras

providências”. A matéria se encontrava com vistas ao vereador Thiago Maggioni e
colocada em primeira discussão, a senhora presidente transferiu a direção dos trabalhos ao
senhor secretário e usou da palavra, solicitando adiamento da propositura, vez pretende
fazer um estudo mais acurado da mesma. Na sequência, a senhora presidente reassumiu

seu cargo e colocou em discussão e votação o pedido de adiamento, sendo o mesmo
acolhido por todos, ficando assim a matéria inserida na pauta das sessões ordinárias da
segunda quinzena do mês em curso. Projetos de leis de autoria do Executivo Municipal,
sob números: 051/2019, protocolado sob número 850/2019 - “Autoriza a cessão de uso do

imóvel de propriedade do Município de Jataí que especifica e dá outras providências”;
053/2019, protocolado sob número 851/2019 - “Desafta um terrreno urbano, localizado no

Bairro Primavera Il, à Rua 07, quadra 08, registrado sob a matrícula nº 50.247, CRI de

Jataí, e autoriza o Município a realizar procedimento licitatório da área para empresas
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interessadas a se instalar no Município, nos termos da Lei nº 3.744/2015 e dá outras
providências” e projeto de decreto legislativo número 14/2019, protocolado sob número

784/2019, autoria vereador Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho - “Dispõe sobre a
concessão de troféu jatobá ao sr. Maycon Henrique Tombini e dá outras providências”.

Colocado de um a um em segunda e última discussão, quanto ao de número 051/2019,
falaram os edis: Major David Pires, Maria Aparecida — Cida, Mauro Bento Filho e Adilson

de Carvalho. Quanto ao de número 053/2019, falaram os vereadores: Maria Aparecida —
Cida, Thiago Maggioni e Mauro Bento Filho. Colocado de um a um em segunda e última
votação, foram todos aprovados por maioria absoluta. Na sequência, a senhora presidente
determinou a leitura dos requerimentos, assim relacionados: De autoria da vereadora Kátia

Carvalho, sob número 333/2019, Solicita ao Executivo Municipal, reparos no Centro de
Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia. De autoria do vereador Agustinho de
Carvalho Filho — Carvalhinho, sob número 334/2019, requerendo ão Executivo Municipal

a implantação de faixa de pedestres nas entradas do Villefort Atacado e Varejo, setor
Epaminondas. Colocado de um a um em discussão e votação única, foram aprovados por
maioria absoluta. Na sequência, a senhora presidente informou que passaríamos a escolha

do novo membro do Conselho de Ética, vez afastamentos temporários dos edis: Major
David Pires e Thiago Maggioni. Continuando, a senhora presidente convidou o Procurador

Geral da Casa, Dr. Leonardo Amaral, para esclarecimentos sobre o procedimento. Com o
palavra o Dr, Leonardo explicando que a escolha poderá recair sobre o vereador mais idoso
ou a integrante da maior bancada na Casa e nesse caso o MDB e que não esteja sendo

processado e como não é explicito no Regimento Interno cabe ao Plenário definir. Sendo o

escolhido o vereador Adilson de Carvalho, como mais idoso, vez que o vereador Carlos

Miranda do MDB, disse que está chegando agora e ainda não está a par de todos os

acontecimentos na Casa e por isso achou melhor não participar. Na sequência, falou o

vereador Adílson de Carvalho, agradecendo o apoio dos colegas e dizendo que pretende
fazer um bom trabalho junto ao Conselho de Ética. Na sequência, falou o vereador Major
David Pires, dizendo estar preocupado quanto a composição do Consleho, vez ser dois
membros da situação e um da oposição. Com a palavra o vereador Thiago Maggioni,

dizendo que seu afastamento e do vereador Major David Pires é apenas temporário e se as
denuncias contra os dois junto ao Conselho de Ética não forem, adiante, os mesmos

reassumiram. Disse ainda acreditar na idoneidade do colega Adílson e a Comissão
continuará fazendo um trabalho sério. Na squência, com respaldo plenário, a senhora

presidente informou quea terceira sessão da quinzena será dispensada, vez não haver mais
matérias para tramitar. Pequeno Expediente. Franqueada a palavra, dela a usou em

explicações pessoais apenas o vereador Mauro Bento Filho. Nada mais havendo a ser
tratado, às 15:41 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, Adílson de Carvalho, secretário,
a fiz redigir, conferi e também aassino.
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