
Câmara Municipal de Jataí
O poder que vem do povo

 

 
 

Ata da quinta 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 16:45

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,

informando que as formalidades de praxe não seriam realizadas, vez
momentos antes as executamos. Informou ainda 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. Projeto de lei 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”; 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”. Colocado de um a um em segunda
e última discussão, não houve quem se manifestasse e também de um a um
em segunda e última votação, foram todos aprovados por'maioria absoluta.
Pequeno Expediente. Franqueada a palavra, dela a usou os edis: Luiz Carlos,

Thiago Maggioni, Maria Aparecida — Cida, Major David Pires, Creso Viela,

Carlos Miranda e Kátia Carvalho, todos desejando um feliz natal e próspero
ano novo. Nada mais havendo a ser tratado, às 16:51, encerrou a sessão,

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

   


