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

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 14:18
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 — Carvalhinho, com justificativa e

sem Thiago Maggioni e presente os demais, conforme se verifica de livro

próprio. 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 Creso de Oliveira, para fazer aprece, abençoando os trabalhos. Em

ato contínuo, a senhora presidente informou aos colegas que por falta de
tempo hábil a ata da sessão anterior deixou de ser confeccionada, ficando sua

apreciação para sessões subsequentes. Grande Expediente. Ofício do vereador
Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, justificando sua ausência na
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”. A matéria se encontrava com vistas ao vereador Creso
Vilela e colocada em primeira discussão, falou em primeiro lugar o vereador
Pastor Luiz Carlos, discorrendo sobre a importância do projeto. Com a palavra
o vereador Creso de Oliveira, afirmando como está redigido o projeto, não
estamos tendo segurança jurídica. Com a palavra o vereador Carlos Miranda,
dizendo concordar em partes com o colega Creso e afirmando não ser
contrário ao projeto. Às 14:39 horas, a senhora presidente suspendeu os
trabalhos para que os vereadores pudessem discutir com a procuradoria da
“Casa a respeito da matéria. s 15:00 a sessão foi reaberta a sessão e a senhora

presidente informou que a metéria continuava em primeira discussão, falolu o

vereador Pastor Luiz Carlos, dizendo que podemos estar dando um tiro no pé
retardando a apreciação da matéria e afirmando ser favorável a mesma. Com a
palavra o vereador Major David Pires, solicitando adiamento do projeto.

Colocado o pedido de adiamento em discussão, falaram os vereadores:
Adílson de Carvalho, Carlos Miranda e Maria Aparecieda — Cida. Colocado o

pedido de adiamento em votação foi o mesmo aprovado pelo placar de 5X2,

Praça da Bandeira, 96 - Centro - CEP 75800-020 - Jataí-GO - Fone: (64) 3636-080
Site: www.jatai.go.leg.br e-mail: camaraQjatai.go.leg.br

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

L)



 

Câmara Municipal de Jataí
O poder que vem do povo

 

 

ficando assim a matéria adiada e inserida na pauta das sessões ordinárias do
mês de fevereiro. Projetos de leis 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”. 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 ambos aprovados por maioria absoluta.
Pequeno Expediente. Franqueada a palavra, dela a usou apenas a senhora
presidente que agradeceu a preença de todos e as 15:13 horas 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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