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

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 14:25
horas, no Plenário João Justino de Oliveira, Palácio das Abelhas, sito à Praça da Bandeira,

número 96, nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás. Ausentes os edis: Maria Aparecida -

Cida e Marcos Antônio, este por determinação judicial 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
Carlos Miranda, para fazer a prece, abençoando os trabalhos. Em ato contínuo, a senhora

presidente informou aos colegas que por falta de tempo hábil a ata da sessão anterior não
foi confeccionada, ficando sua apreciação para sessões subsequentes. Grande Expediente.

Expediente da vereadora Maria Aparecida - Cida, justificando súa ausência na presente
sessão. Ordem do dia projetos de leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal, sob

números: 049/2019, protocolado sob número 808/2019 - “Altera o inciso XXIII, do artigo
80 da Lei nº 205, de 14 de dezembro de 1998 e dá outras providências” e 052/2019,

protocolado sob número 849/2019 - “Altera o art. 2º, da Lei nº 4090, de 29 de abril de
2019 e dá outras providências”. 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 ambos
aprovados por maioria absoluta. Proejto de lei número 055/2019, protocolado sob número

901/2019, autoria Executivo Municipal - “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal
a realizar alienação de imóvel do Município, de acordo coma Lei nº 8666/93 — Lei das
Licitações e demais legislações pertinentes e dá outras providências”. A matéria se
encontrava com vistas ao vereador Pastor Luiz Carlos e colocada em primeira discussão,

foi apresentada pela CCJ a emenda modificativa número 45/2019, protocolada sob número
953/2019. A qual após sua leitura foi colocada em discussão e votação, quanto sua

aceitação, sendo a mesma acolhida. Na sequência, a senhora pesidente solicitou pareceres
acerca da mesma, os quais foram verbais e favoráveis. Colocado o projeto 055/2019 com a

emenda 45/2019 já inclusa em primeira discussão, não houve manifestante e em primeira
votação, foi aprovado por maioria absoluta. Projeto de lei 057/2019, protocolado sob

número 902/2019, autoria Executivo Municipal - “Autoriza o Município de Jataí a
desafetar áreas verdes, bem como afeta área que especifica e dá outras providências”.

Conhecida sua leitura preambular e uma vez desacompanhado de pareceres, a senhora
presidente os solicitou em primeiro lugar da CCJ, a qual, via de seu presidente, vereador
Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, informou que o parecer de sua comissão só
poderá se ofertado nas sessões do mês de dezembro do ano em curso, vez que a matéria

demanda de um estudo mais acurado, ficando assim a mesmainserida na pauta de aludidas

sessões. Projetos de leis 059/2019, protocolado sob número 903/2019 - “Dispõe sobre a
possibilidade da Fazenda Pública Municipal, realizar acordos em processos judiciais e dá
outras providências” e 061/2019, protocolado sob número 904/2019 - “Dispõe sobre a
autorização para abertura de crédito suplementar e dá outras providências”, ambos de
autoria do Executivo Municipal e que se encontravam com vistas ao vereador Pastor Luiz

Carlos e colocado de um a um em primeira discussão, não houve manifestante e também
de um a um em primeira votação, foram aprovados por maioria absoltua. Projeto de lei

062/2019, protocolado sob número 905/2019, autoria Executivo Municipal - “Autoriza o

Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de Goiás, a fim de
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Estadualizar o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho e dá outras providências” e
064/2019, protocolado sob número 930/2019, autoria Executivo Municipal - “Dispõe sobre
a criação da Escola Municipal Maria Theodora de Souza no Município de Jataí-GO, e dá
outras providências”. Colocado de um a um em segunda e última discussão, quanto ao

primeiro falaram os edis: Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, Thiago Maggioni,
Mauro Bento Filho, Major David Pires e a própria senhora presidente. Colocado de um a

um em segunda e última votação, foram ambos aprovados por maioria absoluta. Projeto de
lei 60/2019, protocolado sob número 759/2019, autoria vereador Pastor Luiz Carlos -
“Dispõe sobre a proibição de incentivos fiscais a empresas que tenham envolvimento em
corrupção de qualquer espécie ou ato de improbidade administrativa por agente público no
Município de Jataí e dá outras providências”. A matéria se encontrava com vistas ao
vereador Mauro Bento filho e colocada em primeria discussão, foi apresentada pelo autor

do mesmo a emenda supressiva número 06/2019, protocolada sob número 906/2019, a qual
após sua leitura foi colocada em discussão e votação, quanto sua aceitação, sendo a mesma

acolhida. Na sequência, a senhora presidente solicitou das comissões responsáveis seus
pareceres acerca da emenda, os quais foram verbais e favoráveis. Colocado o projeto com a
emenda já inclusa em primeira discussão, não houve manifestante e em primeira votação,
foi aprovado por maioria absoluta. 62/2019, protocolado sob número 845/2019, autoria

vereador Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho - “Altera denominação de via pública
que especifica e dá outras providências”. Colocado em segunda e última discussão, não

huve manifestante e em segunda e última votação, foi aprovado por maioria absoluta.
Projeto de lei 63/2019, protocolado sob número 891/2019, autoria vereador Kátia Carvalho

- “Dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo de todo processo licitatório e sua transmissão
ao vivo, por meio da internet, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do Município

de Jataí”. Colocado em segunda e última discussão, falou o vereador Mauro Bento Filho,
solicitando vistas da matéria, ficando assim a mesma inserida na pauta da terceira sessão

ordinária da presente quinsena. Na sequência, a senhora presidente determinou a leitura
dos requerimentos, assim relacionados. De autoria do vereador Adílson de Carvalho, sob
número: 354/2019, requerendo ao Executivo Municipal a reforma da faixa de pedestre no

Lago JK, em frente a Jataí Turbo Diesel. De autoria do vereador Agustinho de Carvalho
Filho — Carvalhinho, sob número 353/2019, solicitando ao Executikvo Municipal
revitalização da demarcação horizontal e vertical no cruzamento das ruas André Luiz e

Riachuelo, setor Sodré. De autoria do vereador Major David Pires, sob número 350/2019,

requerendo ao Prefeito Municipal a implantação de coleta sletiva do lixo e fomentação

para a criação de uma cooperativa pública. De autoria da vereadora Kátia Carvlho, sob
números: 351/2019, solicitando ao Executivo Municipal estudo e viabilidade para o

recapeamento asfáltico e a revitalização da sinalização horizontal e vertical de vias
públicas do Setor Santa Maria; 352/2019, solicitando ao Executivo Municipal estudo e

viabilidade para adesão à campanha para doação de sangue e 355/2019,solicitando estudo
e viabilidade para a construção de banheiros públicos e bebedouros na Praça Tenente

Diomar Menezes. Moções de pesares sob números 29/2019, pelo falecimento do senhor
Geneis Leal Rezende e 30/2019, pelo falecimento do senhor Antônio Soares Neto, ambas
de autoria da edilidade. Colocada cada matéria em discussão e votação única, foram todas

aprovadas por maioria absoluta. Pequeno Expediente. Franqueada a palavra, dela usaram
em explicações pessoais os edis: Pastor Luiz Carlos e Mauro Bento Filho. Nada mais

havendo a ser tratado a senhora presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
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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 a assino.
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