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

Aos dez 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. Presente a totalidade de seus membros,
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 a
vereadora Maria Aparecida — Cida, para fazer a prece, abençoando os trabalhos. Em ato

contínuo, a senhora presidente informou que por falta de tempo hábil a ata da sessão
anterior deixou de ser confeccionada, ficando sua apreciação para sessões subsequentes.

Grande Expediente. Não se movimentou. Ordem do Dia. Projetos de lei da lavra do
Executivo Municipal, sob números: 041/2019, protocolado 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, protocolado 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,

protocolado 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”.
Conhecida a leitura preambular de cada matéria e como todas se encontravam

desacompanhadas de pareceres, a senhora presidente solicitou que as comissões
responsáveis o apresentassem, as quais ofereceram seus pareceres verbais e favoráveis.

Colocado os pareceres juntamente com cada projeto em primeira discussão, quanto ao de
número 041/2019, falou o vereador Mauro Bento Filho. Quanto aos projetos 042 e

043/2019, foram concedidas vistas ao vereador Major David Pires, ficando desta forma as

matérias inseridas na pauta da terceira sessão ordinária do mês em curso. Quanto ao de

número 056/2019, falou o vereador Mauro Bento Filho, dizendo ser o mesmo importante e
interessante, está adequando a legislação. Colocados em primeira votação, excetuando os

com pedidos de vistas, os demais foram aprovados por unanimidade. Projeto de lei
058/2019, protocolado 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”. Conhecida sua leitura preambular e
como se encontrava desacompanhado de pareceres, a senhora presidente solicitou que as
comissões responsáveis os apresentassem, sendo os mesmos oferecidos verbais e
favoravelmente. Colocado o projeto juntamente com os pareceres em primeira discussão,

foi apresentada pela CCJ a emenda modificativa 58/2019, protocolada sob número
1014/2019, a qual após sua leitura foi colocada em discussão, quanto sua aceitação, usando
da palavra os vereadores: Thiago Maggioni e Mauro Bento Filho e em votação, foi
acolhida por todos. Na sequência, a senhora presidente solicitou das comissões
responsáveis seus pareceres acerca da emenda, os quais foram verbais e favoráveis. Em ato
contínuo, a senhora presidente colocou o projeto 058/2019 com a emenda modificava

58/2019, já inclusa em primeira discussão, usando da palavra os edis: Major David Pires,
Thiago Maggioni, Mauro Bento Filho e Carlos Miranda. Todos discorrendo sobre a

importância do mesmo, Colocados em primeira votação, foram aprovados por
unanimidade, Projetos de leis de autoria do Executivo Municipal, sob números 060/2019, :
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protocolado 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, protocolado 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”. Conhecidas suas leituras preambulares e como todos
se encontravam desacompanhados de pareceres, a senhora presidente os solicitou das

comissões responsáveis, os quais foram verbais e favoráveis. Golocados cada projeto
juntamente com seus pareceres em primeira discussão, quanto ao de número 060/2019,

falou o vereador Mauro Bento Filho, dizendo ser importante os ajustes. Quanto ao de

número 065/2019, foram concedidas vistas ao vereador Thiago Maggioni, ficando assim a

matéria inserida na pauta da terceira sessão ordinária do mês. Quanto ao de número

066/2019, falaram os edis: Kátia Carvalho, Agustinho de Carvalho Filho, Mauro Bento
Filho, Thiago Maggioni, Maria Aparecida — Cida, Creso Vilela e Carlos Miranda, todos

tecendo considerações elogiosas ao projeto e ao trabalho desenvolvido pelo Associação dos

Aposentados e Pensionistas. Na sequência, foi concedido espaço à Presidente da
Associação dos Aposentados e Pensionistas, senhora Lúcia, a qual discorreu sobre o
trabalho desenvolvido e a luta para a realização desse sonho. Ao final agradeceu o apoio
dos senhores vereadores nessa importante conquista. Colocados cada projeto juntamente
com seus pareceres, em primeira votação, excetuando-se o com pedido de vistas, os demais
foram aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 067/2019, protocolado sob

número 1008/2019, autoria Executivo Municipal - “Dispõe sobre alteração de 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”. Conhecida sua

leitura preambular e como se encontrava desacompanhado de pareceres, a senhora
presidente interpelou a CCJ, sobre a possibilidade de apresentação de pareceres, obtendo
como respostas que os mesmos serão apresentados na terceira sessão ordinária da

temporada. Ficando assim a matéria inserida em aludida pauta. Projeto de lei 068/2019,
protocolado 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”e
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 e como ambas se
encontravam desacompanhadas de pareceres, a senhora presidente solicitou que as

comissões responsáveis os apresentassem, os quais foram verbais e favoráveis. Colocado
cada projeto juntamente com seus pareceres em primeira discussão, quanto ao de número

068/2019, falaram os edis: Thiago Maggioni, Maria Aparecida — Cida, Adílson de
Carvalho, Creso Vilela, Major David Pires e Mauro Bento Filho, todos tecendo
considerações elogiosas acerca da matéria, dada sua importância e necessidade. Quanto ao
de número 64/2019, falou apenas sua autora, justificando sua propositura. Colocados de (

 

Praça da Bandeira, 96 - Centro - CEP 75800-020 - Jataí6G0 - Fone: (64) 3636-0800

Site: www.jatai.go.leg.br e-mail: camara(Bjatai.go.leg.br

"Tabagismo, Álcool e Drogas são prejudiciais a saúde”.

  



Câmara Municipal de Jataí
O poder que vem do povo

 

 
 

um a um em primeirá discussão, foram aprovados, o primeiro por unanimidade e o
segundo por maioria absoluta, neste momento o vereador Carlos Miranda, com autorização

da presidência já havia se retirado. Projeto de lei 063/2019, 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 e última

discussão, foi apresentada a subemenda substitutiva 02/2019, protocolada sob número

1012/2019, de autoria do vereador Mauro Bento Filho, a qual após sua leitura foi colocada
em discussão e votação, quanto sua aceitação, sendo a mesma acolhida por todos. Na
sequência, a senhora presidente solicitou das comissões responsáveis seus pareceres acerca
da subemenda, os quais foram verbais e favoráveis. Colocado o projeto com a subemenda
já inclusa em votação final, foram aprovados por maioria absoluta. Em continuidade aos
trabalhos a senhora presidente determinou a leitura dos requerimentos, assim relacionados:
De autoria do vereador Adílson de Carvalho, sob números: 359/2019, solicitando ao

Executivo Municipal a feitura de calçada em volta da Escola Diogo Lemes, Vila Sofia e
363/2019, requerendo ao Executivo Municipal a roçagem e plantio de árvores no canteiro
central da Avenida e academia na Agro Vila Rio Paraíso. De autoria da vereadora Maria
Aparecida — Cida, sob números: 358/2019, solicitando o retorno do Procon para sua sede

própria e 363/2019, requerendo a construção e instalação de rotatórias. Colocado de um a
um em discussão e votação única, foram todos 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 dia onze para continuidade
de nossos trabalhos e nada mais havendo a ser tratado 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 a assino.
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