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

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 15:39 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 apenas o vereador Mauro Bento Filho 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 Pastor Luiz Carlos, 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. Projeto de lei número 65/2019, protocolado sob número
1023/2019, autoria vereador Thiago Maggioni - “Altera a redação do 8 5º do art. 5º da Lei

3.068/2010 — Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e dá outras providências” e projeto

de decreto legislativo número 15/2019, protocolado sob número 1022/2019, autoria
vereadores: Thiago Maggioni, Kátia Carvalho, Adílson de Carvalho, Agustinho de
Carvalho Filho e Carlos Miranda - “Dispõe sobre a concessão detítulo de cidadão jataiense
ao Sr, José Mário Schreiner e dá outras providências”. Conhecida a leitura preambular de
cada matéria, a senhora presidente indagou as comissões responsáveis, sobre a
possibilidade de apresentação de pareceres, para quando, obtendo de todas elas a
afirmativa de que os mesmosseriam apresentados ainda na presente sessão. Ficando assim

ambas as matérias inseridas na presente pauta. Requerimento 366/2019, pedido de
impeachment, denuncia escrita com pedido de cassação do Mandato de Prefeito pelo rito

Decreto-Lei nº 201/67, por infrações político-administrativas praticadas no desempenho
dos encargos administrativos de autoria das seguintes pessoas: Josiel Dias da Silva,

Suselma Assis Campos, Paula Raquel de Queiroz Soares, Antônio Carlos de Souza, Kênia
Patrícia de Oliveira, Wallase Soares Ferreira de Moraes, Luce Vera da Silva Ferreira,

Raimundo Oliveira Ferreira, Rubens Quirino de Moraes e Adriana Assis Silva. Conhecido
seu conteúdo, a senhora presidente concedeu um minuto para cada vereador fazer seu

encaminhamento de voto, sobre o acatamento do pedido. Registrando-se os votos

contrários dos edis: Adílson de Carvalho, Thiago Maggioni, Agustinho de Carvalho Filho —

Carvalhinho, Pastor Luiz Carlos, Creso Vilela e Kátia Carvalho e favoráveis dos edis:

Carlos Miranda, Maria Aparecida — Cida e Major David Pires, ficando assim o mesmo
reprovado e passando a fazer parte dos aquivos da Casa. Emcontinuidade da ordem do dia,
a senhora presidente solicitou do senhor secretário as leituras das demais matérias. Projetos

de leis de autoria do Executivo Municipal, sob números: 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 doart. 7º da Lei nº 3.068/2010
“e dá outras providências” e 065/2019, protocolado sob número 1005/2019, autoria
Executivo Municipal - “Dispõe sobre a alteração na Lei Municipal nº 2.761/2007, que
altera plano de equacionamento do Jataí-Previ 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 todos aprovados por maioria absoluta. Projeto de lei
067/2019, protocolado sob número 1008/2019, autoria Executivo Municipal - “Dispõe
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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”. A matéria se encontrava com vistas ao vereador Mauro Bento Filho e
colocada em primeira discussão, foram apresentadas as emendas: modificativa número

59/2019, de autoria da vereadora Kátia Carvalho e aditiva 7/2019, de autoria do vereador
Major David Pires. Conhecido o conteúdo de cada emenda, a senhora presidente as

colocou em discussões e votações, quanto suas aceitações, sendo ambas acolhidas. Na
sequência, a senhora presidente solicitou das comissões responsáveis seus pareceres acerca
de cada emenda, os quais foram verbais e favoráveis. Colocado o projeto com as emendas
já inclusas em primeira discussão, falaram os vereadores: Thiago Maggioni e Major David
Pires. Colocado o projeto com as emendas em primeira votação, foram aprovados por

- maioria absoluta. Projeto de lei número 65/2019, protocolado sob número 1023/2019,

autoria vereador Thiago Maggioni - “Altera a redação do 8 5º do art. 5º da Lei 3.068/2010
— Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e dá outras providências” e projeto de decreto
legislativo número 15/2019, protocolado sob número 1022/2019, autoria vereadores:

Thiago Maggioni, Kátia Carvalho, Adílson de Carvalho, Agustinho de Carvalho Filho e

Carlos Miranda - “Dispõe sobre a concessão de título de cidadão jataiense ao Sr. José
Mário Schreiner 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 emitidos verbais
e favoráveis. Colocado cada projeto juntamente com seus pareceres em primeira discussão,
não houve manifestante e em primeira votação, foram ambos aprovados por maioria

absoluta. Prosseguindo, a senhora presidente determinou a leitura dos requerimentos, assim
relacionados: De autoria das vereadoras Kátia Carvalho e Maria Aparecida — Cida, sob

números: 325/2019, requerendo a realização de sessão solene em homenagem às mães
jataienses, em comemoração ao Dia das Mães e 326/2019, requerendo a realização de

“sessão solene emhomenagem às mulheres jataienses, em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher. De autoria do vereador Adílson de Carvalho, sob números

368/2019, requerendo ao Prefeito Municipal, estudos de viabilidade para fazer extensão de
rede de energia elétrica, iniciando na Av. Castelo Brando até o bairro Sebastião Herculano
e 369/2019, requerendo ao Executivo Municipal o recapeamento da malha asfáltica das

ruas do Conjunto Rio Claro I e II. De autoria do vereador Carlos Miranda, sob números:

365/2019, solicitando ao Executivo Municipal cerca de 1.900 m2 de asfaltamento e
adequação do mesmo no estacionamento do Albergue São Vicente de Paula e 367/2019,
solicitando ao Executivo Municipal o levantamento do aterro da ponte do Córrego das
Torres, localizada na JTI-501, denominada Estrada da Comprida. De autoria do vereador
Pastor Luiz Carlos, sob número 370/2019, solicitando ao Executivo Municipal a
sinalização vertical e horizontal de pare, na rotatória da Av. Rio Bonito, próximo ao CAIC,

setor Jardim Paraíso. Colocado de um a um em discussão e votação única, foram todos
aprovados por maioria absoluta. Na sequência, a senhora presidente com respaldo do

plenário e também dispositivos regimentais, antecipou a quinta sessão ordinária do mês,
para logo após o término da presente. Pequeno Expediente. Franqueada a palavra, dela a

- Usou apenas aprópria: senhora presidente que agradeceu a presença de todos e nada mais

havendo ser tratado, às 16:42, 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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