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Ata da primeira sessão extraordinária do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 14:22 horas, no

Palácio das Abelhas, Plenário João Justino de Oliveira, sito à Praça da Bandeira, número
96, nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás. Ausentes os vereadores Agustinho de Carvalho

Filho — Crvalhinho, com justificativa e sem Thiago Maggioni e presente os demais,
conforme se verifica de livro própiro. Reuniu-se em regime extraordinário a Câmara
Municipal de Jataí, atendendo convocação formulada pelo Executivo Municipal e
confirmada por essa Casa em 24 de janeiro de 2020, com o objetivo de se apreciar os

projetos de leis sob númros 063/2019 e 003 e 004/2020. Sob a presidência da vereadora
Kátia Carvalho, que declarou aberta a presente sessão e indicou o vereador Pastor Luz

Carlos, para fazer a prece, abençoando os trabalhos. Em ato contínuo, a senhora presidente
" indagou aos colegas sobre a necessidade de leituras das atas das sessões anteriores, vez que
cópias das mesmas foram distribuídas previamente à cada parlamentar. Obteve como
respostas que o procedimento não se faria necessário, dessa forma a senhora presidente as
colocou em discussões e votações, sendo todas elas aprovadas sem alterações. Passando ao
grande expediente, a senhora presidente solicitou do senhor secretário, em primeiro lugar
leitura de expediente do vereador Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, justificando

sua ausência na presente sessão. Na sequência, solicitou as leiutras das convocações que
originaram a presente sessão e por último as leiturass dos projetos de leis, assim
relacionados: Projeto de lei 063/2019, protocolado sob número 929/2019, 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 legislações perinentes e dá outras providências”; 003/2020, protocolado sob

número 4/2020, autoria Executivo Municipal — “Reajusta a tabela de vencimentos dos
profissionais do Magistério do Município de Jataí, Estado de Goiás, esta constante do
anexo I da Lei Ordinária Municipal nº 2.822, de 27 de agosto de 2009; modifica a Lei

. Ordinária Municipal nº 1.722, de 25 de março de 1994 e dá outras providências” e
004/2020, protocolado sob número 5/2020, autoria Executivo Municipal - “Altera a

nomeclatura do Cargo de Superintendente da Guarda Civil Municipal do art. 41, inciso II
da Lei nº 3.947/2017, e altera a Lei nº 3.936/2017 e dá outras providências”. Conhecida a

leitura preambular de cada matéria a senhora presidente as incluiram na pauta da presente
sessão. Ordem do Dia. Projeto de lei 063/2019, protocolado sob número 929/2019, 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 legislações perinentes e dá outras providências”. Conhecida sua leitura preambular
e uma vez desacompanhado de pareceres, a senhora presidente solicitou que as comissões
responsáveis os apresentassem, os quais foram emitidos verbais e favoráveis, sendo que o
parecer da comissão de finanças, orçamento e economia, foi oferecido pelo presidente“ad-
hoc”, vereador Mauro Bento Filho. Colocado o projeto juntamente com os pareceres em
primeira discussão, foi apresentada a emenda modificativa e aditiva 01/2020, de autoria da

edilidade, a qual após sua leitura foi colocada em discussão e votação, quanto sua
aceitação, sendo a mesma acolhida. Prosseguindo, a senhora presidente solicitou das

" comissôs responsávies seus pareceres acerca da emenda, os quais, também foi verbais e
favoráveis. Em ato contínuo, a senhora presidente colocou em primeira discussão o projeto
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063/2019 com a emenda modifictiva e aditiva 01/2020, usando da palavra em primeiro

lugar o vereador Mauro Bento Filho, dizendo ser importante o Executivo fomentar para
que empresas possam investir em nosso Município. Na sequência, falou o vereador Pastor
Luiz Carlos, justificando a presente propositura e discorrendo sobre sua importância para a

economia local e também geração de empregos. Na sequência, falou o vereador Creso de
Oliveira, requerendo vistas da matéria, vez necessitar de mais um tempo para seus estudos
sobre a mesma. Ficando assim a mesmainserida na pauta da segunda sessão extraordinária

da temporada. Projeto de lei 003/2020, protocolado sob número 4/2020, autoria Executivo
Municipal — “Reajusta a tabela de vencimentos dos profissionais do Magistério do
Município de Jataí, Estado de Goiás, esta constante do anexo I da Lei Ordinária Municipal

nº 2.822, de 27 de agosto de 2009; modifica a Lei Ordinária Municipal nº 1.722, de 25 de
março de 1994 e dá outras providências”. Conhecida sua leitura preambular e como a

matéria se encontrava desacompanhada de pareceres, a senhora presidente os solicitou das
comissões responsáveis, os quais foram oferecidos verbais e favoráveis. Colocado o

. projeto juntamente com os pareceres em primeira discussão, falou em primeiro lugar o
vereador Pastor Luiz Carlos, dizendo que a atual administração valorizou a educação em

seus pleitos e parabeniza o Executivo pela iniciativa. Também discorreram sobre o assunto
os edis: Mauro Bento Filho, Maria Aparecida — Cida. Major David Pires, Carlos Miranda e

Creso Oliveira, todos manifestando apoio a propositura. Colocados o projeto juntamente
com os pareceres em primeira votação, foram aprovados por maioria absoluta. Projeto de

lei 004/2020, protocolado sob número 5/2020, autoria Executivo Municipal - “Altera a

nomeclatura do Cargo de Superintendente da Guarda Civil Municipal do art. 41, inciso I
da Lei nº 3.947/2017, e altera a Lei nº 3.936/2017 e dá outras providências”. Conhecida
sua leitura prembular e uma vez desacompanhdo dos pareceres, a senhora presidente os

solicitou das comissões responsáveis, sendo todos eles oferecidos verbais e
favoravelmente, ensejando assim razões para que a direção dos trabalhos os colocasse

juntamente com o projeto em primeira discussão, momento em que foi apresentada a
emenda aditiva 01/2020, de autoria do vereador Major David Pires, a qual após sua leitura
foi colocada em discussão e votação, quanto sua aceitação, sendo a mesma acolhida. Na
sequência, a senhora presidente solicitou das comissões responsáveis seus pareceres sobre

“a emenda, os quais foram emitidos verbais e favoráveis. Colocado o projeto 004/2020 com
a emenda aditiva 01/2020 já inclusa em primeira discussão, falou o vereador Mauro Bento

Filho, dizendo de uma preocupação com referência a mantença da guarda civil municipal.
Com a palavra o vereador Major David Pires, dizendo achar que o Executivo acertou em
mudar a nomeclatura. Também apoiando a matéria, falaram os edis: Pastor Luiz Carlos,

Creso Oliveira, Maria Aparecida — Cida e Adílson de Carvalho. Colocado o projeto de lei

004/2020 juntamente com a emenda aditiva 01/2020 em primeira votação, foram
aprovados por maioria absoluta. Pequeno Expediente. Franqueada a palavra, dela a usou

apenas a própria senhora presidente que agradeceu a presença de todos, lembrando de nova
sessão no dia 29 do corrente mês, para continuidade de apreciação das matérias acima
relacionadas. 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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