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

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 14:22 horas,

no Plenário João Justino de Oliveira, Palácio das Abelhas, sito à Praça da Bandeira,

número 96, nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás. Ausente por determinação judicial

apenas o vereador Marcos Antônio e presente os demis, 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 realizou a prece, abençoando os
trabalhos. Em ato contínuo a senhora presidente informou que por falta de tempo a ata da

sessão anterior deixou de ser confeccionada, ficando sua apreciação para sessões
subsequentes. Na sequência, conforme orientação número 003/2019 da procuradoria
jurídica da Casa sobre a suspeição do primeiro suplente Creso de Oliveira Vilela, convidou
para tomar posse o segundo suplente, Antônio Fernandes de Lima, especificamente para

julgamento do projeto de resolução número 15/2019, que decreta a perda do mandato do
vereador Marcos Antônio Ferreira da Luz, de acordo com o art. 23 da Resolução número

12/2009 — Código de Ética, em sua parte final. Na sequência, a senhora presidente
convidou a procuradora Dra. Renata para esclarecimentos e diretrizes sobre o que
estabelece o regulamento. Na sequência, em questão de ordem, falou o vereador Marcos
Antônio, momento em que a procuradora, Dra. Renata, indeferiu a solicitação, dizendo que

o momento não era propício. Na sequência o representado apresentou um requerimento
com os seguintes pedidos: Leitura das provas documentais que fundamentam a abertura do

processo ético disciplinar; uso de data show; suspeição do vereador Thiago Maggioni, e
leitura da ata da sessão de deliberação sobre o recebimento da denuncia. Dos pedidos: o

primeiro foi deferido. E o uso do data show foi acolhido, pela maioria dos presentes no
momento e as demais solicitações, foram indeferidas pela senhora presidente, conforme a

legislação. Passando ao grande expediente, a senhora presidente solicitou a leitura do
projeto de resolução 15/2019, que decreta a perda do mandato do vereador Marcos Antônio

Ferreira da Luz. Em ato contínuo, a senhora presidente indagou da CCJ, para quando seu
parecer, obtendendo como respostas que o mesmo seria apresentado ainda na presente
sessão, ficando assim a matéria inserida na presente pauta. Passando a ordem do dia, a
senhora presidente solicitou a leiutra do projeto de resolução 15/2019, que decreta a perda

do mandato do vereador Marcos Antônio Ferreira da Luz. Conhecida sua leitura
preambular e uma vez desacompanhado de pareceres, a senhora presidente solicitou que a
CCJ se manifestasse, momento em que o presidente de aludida comissão, vereador
Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, apresentou parecer verbal e favorável. Em ato
contínuo foi feita a leitura do relatório final e os documentos solicitados pelo representado,
leitura essa realizada pelos vereadores: Adílson de Carvalho, Pastor Luiz Carlos e Thiago

Maggioni, vez a matéria ser muito extensa. Concluída a leitura a senhora presidente
concedeu a palavra aos senhores vereadores, por um tempo de até quinze minutos. Falou

em primeiro lugar o vereador Mauro Bento Filho, fazendo um ampla defesa do vereador
Marcos Antônio e dizendo não ver motivos suficientes para o procedimento, vez não haver

provas suficentes. Dizendo ainda que essa Casa hoje em seu modo de ver não ter condições

alguma para caçar o vereador. Em ato contínuo, pronuciaram os edis: Thiago Maggioni,
Pastor Luiz Carlos, Maria Aparecida — Cida, Major David Pires, Agustinho de Carvalho
Filho — Carvalhinho, Antônio Lima e prórpia senhora presidente. Na sequência, foi
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conceido o tempo “de até duas horas para o representado, o qual o usou integralmente seu
tempo em uma ampla defesa, incluse com o uso do data show, para apresentação de vídeos.
Iniciou dizendo ter certeza de que irá provar sua inocência, vez dentro dos autos não haver
nenhuma prova contra sua pessoa. Sempre fiz meu trabalho de maneira correta. Vou provar

na justiça minha inocêcia, acredito na justiça brasileira e nos senhores vereadores. Não há
provas materias e peço que sejam juízes justos, pois a pior coisa do mundo é ser acusado

de coisas que não se deve. Disse ainda que caso tivesse que julgar, prefereria liberar um
culpado do que julgar um inocente. Afirmou estar nas mãos dos senhores vereadores, não
seu mandato, mas sua vida. Na sequência, passando-se a votação, que foi nominal,

encontrou-se o seguinte resultado: nove votos favoráveis a cassação por um contrário.
Votaram favoráveis os edis: Pastor Luiz Carlos, Thiago Maggioni, Aguistinho de Carvalho
Filho — Carvalhinho, Antônio Lima, Adílson de Carvalho, Major David Pires, Maria

Aparecida — Cida e Kátia Carvalho e contrário, apenas o vereador Mauro Bento Tilho.
Continuando, a senhora presidente proclamou que o projeto de resolução 15/2019, foi

aprovado e desta forma a canssaão do mandato do vereador Marcos Antônio Ferreira da
Luz . Informando ainda qu a resolução de cassação do mandato será expedida
esclarecendo ainda, se alguns atos ou detalhes deixram de serem registrados na presente
ata, os mesmos estão contidos em áudios e vídeos, arquivados na Casa. Na sequência, o

vereador recem-empossado especificamente para o julgamento acima se retirou e a

senhora presidente informou que a sessão continuaria, para conclusão de apreciação de

vários projetos de leis, assim relacionados. Projeto 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 com a Lei nº
8666/93, Lei das Licitações e demais legislaçõs pertinentes e dá outras providências”.

Colocado em segunda discussão, falou o vereador Major David Pires, pleiteando vistas da
matéria, ficando assim a mesma inserida na pauta das sessões ordinárias do mês de
dezembro do ano em curso. Projeto de lei 061/2019, protocolado sob número 904/2019,
autoria Executivo Municipal - “Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito
suplementar e dá outras providências”. Colocado em segunda e última discussão, não

houve manifestante e em segunda e última votação, foi aprovado 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 administrtiva por
agente público no Município de Jataí e dá outras providências”. Colocado em segunda e

última discussão, não houve manifestante e em segunda e última votação, foi aprovado por
maioria absoluta. Projeto de lei 63/2019, protocolado sob número 891/2019, autoria
vereadora 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 discussão, foi
apresentada pelo vereador Mauro Bento Filho, emenda aditiva número 05/2019,
protocolada sob número 971/2019, a qual após sua leitura foi colocada em discussão e
votação, quanto sua aceitação, sendo a mesma acolhida. Em ato seguinte a sennhora

presidente solicitou das comissões responsáveis seus pareceres acerca da emenda, sendo os
mesmos apresentados verbais e favoráveis. Colocado o projeto com a emenda já inclusa
em segunda discussão, falou a vereadora Kátia Carvalho, pleiteando adiamento da matéria,

pedido acolhido pelo plenário. Ficando assim a matéria inserida na pauta das sessões
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ordinárias do mês"de dezembro do ano em curso. Em ato contínuo, a senhora presidente

determinou a leitura dos requerimentos, assim descritos. De autoria da vereadora Kátia
Carvalho, sob números: 356/2019, solicitando ao Executivo Municipal estudo e verificação

de possibilidade para implantar uma rotatória ou a construção de uma ondulação
transversal no cruzamento da Rua Said Abdala com a Rua Honorato de Carvalho — Vila
Fátima e 357/2019, solicitando ao Executivo Municipal estudo e verificação de

possibilidade para fazer adesão ao programa federal do Ministério da Saúde — Informatiza
APS no sistema de informação e-Gestor. Colocado de um a um em discussão e votação
única, foram aprovados por maioria absoluta. Pequeno Expediente. Franqueada a palavra,
dela a usou apenas a própria senhora presidente que agradeceu a presença de todos e as
20:18 horas declarou encerrada a presente sessão e determinou 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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