
Câmara Municipal de Jataí
O poder que vem do povo

 

 
 

Ata da primeira sessão ordinária do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 14:21 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 vereadores: Maria Aparecida —

Cida, com justificativa e sem Thiago Maggioni 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 Creso de
Oliveira Vilela, para fazer a prece, abençoando os trabalhos. Em ato contínuo, a senhora

presidente indagou as colegas sobre a necessidade de leituras das atas das sessões
anteriores, vez que cópias das mesmas foram distribuídas previamente à cada parlamenta.
Obteve 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. Grande Expediente. Expediente da vereadora Maria Aparecida — Cida,
justificando sua ausência na presente sessão. Ofício número 820/2918, de autoria do

Prefeito Municipal, pleiteando a retirada do projeto de lei número 057/2019, que autoriza o
Município de Jataí a desafetar áreas verdes, bem como afeta área que especifica.

Conhecido seu conteúdo e como a matéria já se encontrava inclusa na ordem do dia a
senhora presidente colocou em discussão o pedido de retirada, não havendo manifestação e

em votação, foi o mesmo acolhido por todos. Desta forma a matéria será devolvida ao
Executivo Municipal. Na sequência, a senhora presidente determinou a leitura das demais
matérias do espaço, iniciando-se pelas de autoria do Executivo Municipal, sob números:
041/2019, protocolada sob número 634/2019 - “Estima a receita e fixa a despesa do

Município de Jataí - GO para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências”;

042/2019, protocolada sob número 635/2019 - “Altera a lei de diretrizes orçamentárias, Lei

nº 4.102/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei
orçamentária de 2020 e dá outras providências”; 043/2019, protocolada sob número

636/2019 - “Altera o plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e dá outras
providências”; 056/2019, protocolado sob número 982/2019 - “Altera a redação dos itens

1.2, 1.3 e 1.4 do art. 7º da Lei nº 3.068/2010 e dá outras providências”; 058/2019,

protocolada sob número 928/2019 - “Institui o plano municipal de saneamento básico de

Jataí: compreendendo os serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos e dá outras providências”; 060/2019, protocolada sob número 981/2019 -
“Altera os artigos 51 e 53 da Lei nº 2.051/1998, adequando-a a legislação Federal, a qual
estabelece as atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária para fins de
licenciamento sanitário, classificadas como de baixo risco ou baixo risco “A”, para os fins
da Lei 13.874 de 20 de setembro de 2019 - “Lei da liberdade econômica”, no Município de

Jataí/GO. e dá outras providências”; 065/2019, protocolada sob número 1005/2019 -
“Dispõe sobre a alteração na Lei Municipal nº 2.761/2007, que altera plano de

equacionamento do Jataí-Previ e dá outras providências”; 066/2019, protocolada sob
número 1007/2019 - “Autoriza o Município de Jataí a desafetar áreas verdes, bem como
afeta área que especifica, e autoriza o Município a realizar procedimento de doação de

área, para a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jataí-GO. e dá outras
providências”; 067/2019, protocolada sob número 1008/2019 - “Dispõe sobre alteração de
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dispositivos das leis municipais nºs 3069/2010, 3218/2011, 3699/2015, 3542/2014, cria
Parque Urbano, estabelece normas para parcelamento urbano e dá outras providências” e
068/2019, protocolada sob número 1006/2019 - “Dispõe sobre a criação de um novo
Centro Municipal de Educação Infantil no Município de Jataí-GO. e dá outras

providências”, Projeto de lei de autoria da vereadora Kátia Carvalho, sob número 64/2019,
protocolado sob número 1003/2019 - “Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do

número de multas de trânsito aplicadas no Município de Jataí, os valores arrecadados sua
destinação e dá outras providências”. Conhecida a leitura preambular de cada matéria, a
senhora presidente indagou das comissões responsáveis, sobre a possibilidade apresentação
de pareceres, obtendo de todas elas a afirmativa de que os mesmos seriam apresentados na
segunda sessão ordinária do mês, ficando assim todas as matérias inseridas em referida
pauta. Ordem do dia. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal número 055/2019,

protocolado sob número 901/2019 - “Autoriza o Chefe do Poder.Executivo Municipal a
realizar alienação de imóvel do Município, de acordo com a Lei nº 8666/293 — Lei das

licitações e demais legislações pertinentes e dá outras providências”. A matéria se

encontrava com vistas ao vereador Major David Pires e colocada em segunda discussão,
usou da palavra o aludido vereador, pleiteando adiamento da mesma, o qual foi acolhido,
desta forma a matéria ficou inserida na pauta das sessões ordinárias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e vinte. Projeto de lei 059/2019, protocolado sob número 903/2019, autoria

Executivo Municipal - “Dispõe sobre a possibilidade da Fazenda Pública Municipal,

realizar acordos em processos judiciais e dá outras providências”. A matéria se encontrava
adiada, atendendo solicitação do vereador Major David Pires e colocada em primeira
discussão, falou o vereador Carlos Miranda, pleiteando novo adiamento da matéria, vez

necessita de fazer maisestudos. Com a palavra o vereador Pastor Luiz Carlos, solicitando
que a procuradoria da Casa, preste esclarecimentos sobre o assunto. Com a palavra O
procurador geral da Casa, Dr. Leonardo Amaral, informando que o projeto é bom e vem em

benefício da população. Na sequência, falou novamente o vereador Carlos Miranda,
insistindo em seu pedido, o qual levado á consideração plenária, foi acolhido pelo placar de

quatro votos a favor por dois contrários. Ficando assim a propositura inserida na pauta das
sessões ordinárias do mês de fevereiro do ano vindouro. Na sequência, a senhora
presidente determinou a leitura dos requerimentos, assim relacionados: De autoria do
vereador Major DavidPires, sob números: 360/2019, requerendo ao Executivo Municipal a

retomada das obras e empreendimentos e revitalização, manutenção e vigilância do Parque
das Brisas, Setor Hermosa, reedição e 361/2019, solicitando ao Prefeito Municipal que

institua dispositivo legal que disponha sobre as normas de segurança e de manutenção em
brinquedos de parques infantis, localizados em áreas de uso coletivo, públicas ou privadas.

Colocado de um a um em discussão e votação única, foram ambos aprovados por maioria
absoluta. Pequeno Expediente. Franqueada a palavra, dela a usou apenas a própria senhora

presidente que agradeceu a presença de todos e lembrando de nova sessão no diadez para
continuidade de nossos trabalhos e as15:17 horas encerrou a sessão, determ  
também a assino.
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