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Ata da primeira sessão ordinária do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 14:20 horas, no Plenário

João Justino de Oliveira, Palácio das Abelhas, sito à Praça da Bandeira, número 96, nesta
cidade de Jataí, Estado de Goiás. Ausentes com justificativas os edis: Carlos Miranda e
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 Adílson de Carvalho, para fazer a prece
abençoando os trabalhos, Em ato contínuo, a senhora presidente indagou sobre a

necessidade de leituras das atas das sessões anteriores, vez que cópias das mesmas foram

distribuiídas previamenteà cada parlamentar., obtendo como respostas que o procedimento
não se faria necessário. Desta forma a senhora presidente as colocou em discussões e

votações, sendo todas elas aprovadas sem alterações. Grande Expediente. Expediente do
vereador Mauro Bento Filho, justificando sua ausência na presente sessão. Expediente do

vereador Carlos Miranda, justificando sua ausência na temporada de sessões. Projetos de
leis numeros 56/2019, protocolado sob número 662/2019, autoria vereadora Kátia

Carvalho - “Estabelece cotas para mulheres vítimas de violência doméstica nos programas
de habitação social, no âmbito do Município de Jataí e dá outras providências”; 067/2019,
protocolado sob número 1041/2029, autoria vereador Major David Pires - “Inclui no

calendário de Eventos da Cidade de Jataí/GO, o dia mundial da limpeza urbana e dá outras
providências”; 02/2020, protocolado sob número 10/2020, autoria vereadora Maria
Aparecida — Cida - “Cria o programa de incentivo à independência financeira de mulheres

em situação de vulnerabelidade econômica em decorrência de vilência doméstica familiar e
dá outras providências”; 04/2020, protocolado sob número 22/2020, autoria vereador

Major David Pires - “Dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabose fiação aérea
excedentes e sem uso instalados por prestadoras de serviços que operem no Município”;

05/2020, protocolado sob número 29/2020, autoria vereadora Kátia Carvalho - “Altera a
Lei 4.111/2019 e a Lei 3.266/2011 e dá outras providências” e projeto de decreto

legislativo número 13/2019, protocolado sob número 744/2019, autoria vereador
Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho - “Confere o título de cidadão jataiense à José
Luiz Bagestão”. Conhecida a leitura preambular de cada matéria, a senhora presidente
indagou das comissões responsáveis, via de seus presidentes, sobre a possibilidade de

apresentação de pareceres, para quando, obtendo de todas elas que os mesmos seriam
apresentados na segunda sessão ordinária da temporada, ficando assim todas as matérias

“inseridas na pauta de aludida sessão. Ordem do Dia. Projeto de lei número 055/2019,
protocolado sob número 901/2019, 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 pertinentes e dá outras
providências”. A matéria se encontrava adiada, atendendo solicitação do vereador Major
David Pires e colocada em segunda e última discussão, não houve manifestante e em
segunda e última votação, foi aprovada por maioria absoluta. Projeto de lei número (1)
059/2019, protocolado sob númeo 903/2019, autoria Executivo Municipal - “Dispõe sobre

a possibilidade da Fazenda Pública Municipal, realizar acordos em processos judicias e dá
outras providências”. A propositura se encontrava adiada, atendendo pedido do vereador
Carlos Miranda e colocada em primeira discussão, foi apresentado o substitútivo número
1/2020, protocolado sob número 60/2020, autoria dos vereadores: Carlos Miranda, Creso
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Vilela, Major David Pires, Adílson de Carvalho e Maria Aparecida — Cida. Na sequência,

pela ordem, falou o vereador Adílson de Carvalho, pleiteando a retirada de sua assinatura

de aludida peça. Em ato contínuo, a senhora presidente determinou a leitura do substitutivo
e colocando a seguir em discussão quanto sua aceitação, usando da palavra os edis: Creso

Vilela, informando que a proposta é dar segurança jurídica e transparência e conclama

apoio dos colegas para acolherem o substitutivo e consequentemente rejeitar o projeto
original. Também favoráveis ao substitutivo falaram os edis: Maria Aparecida — Cida e
Major David Pires. Posicionando contrários ao mesmo falaram os vereadores: Pastor Luiz

Carlos, Thiago Maggioni e Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho. Colocado em
votação a aceitação do substituivo, foi o mesmo reprovado. Votaram contrários a matéria
os edis: Pastor Luiz Carlos, Thiago Maggioni, Agostinho de Carvalho Filho - Carvalhinho
e Adilsonde Carvalho. Posicionaram favoráveis os edis: Major David Pires, Creso Vilela e

Maria Aparecida — Cida. Na sequência, a senhora presidenteinformou que continuava em
primeira discussão o projeto de lei original número 059/2019, não havendo ninguém a se

manifestar e em primeira votação, foi aprovado por maioria simples. 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 ligislações pertinentes e dá

outras providências”. A propositura se encontrava adiada, atendendo solicitação do
vereador Major David Pires e colocada em primeira discussão, foi apresentada a emenda
aditiva 03/2020, protocoladosob número 27/2020, autoria vereador Major David Pires, a

qual após sua leitura foi colocada em discussão, quanto sua aceitação. Falou em primeiro

lugar o vereador Thiago Maggioni, manifestando-se contrário a emenda e fazendo ampla

defesa do projeto 063/2029. Em ato contínuo, falou o vereador Major David Pires, autor da

emenda e fazendo ampla defesa da mesma, vez que a intenção é dar mais segurança ao
projeto. Também contrário a emenda se manifestou o vereador Pastor Luiz Carlos. Na
sequência, falou overeador Creso Vilela, afirmando não quererem criarem problemas com
a empresa. Estamos querendo é dar uma segurança jurída. Com a palavra a vereadora
Maria Aparecida — Cida, minha opinião é de não travar a industrialização de Jataí. Com a
palavra o vereador Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, posicionando contrário a
emenda. Prosseguindo, solicitou espaço aos representantes da secretaria municipal da
indústria, nas pessoas dos senhores: Sebastião Modesto, Jocemar e Adriano, solicitação
acolhida pela Mesa, os quais falaram sobre a necessidade de aprovação do projeto de lei
063/2019 e os beneficios que trará para o nosso município. Foram alvos de interpelações
dos edis: Thiago Maggioni, Major David Pires, Creso Vilela, Agustinho de Carvalho Filho
— Carvalhinho, Maria Aparecida - Cida e AdílsondeCarvalho. Colocada em votação a

aceitação da emenda, foi a mesma reprovada. Votaram contrários a emenda os veradores:
Pastor Luiz Carlos, Thiago Maggioni, Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho e

Adílson de Carvalho e favoráveis os edis: Creso Vilela, Major David Pires e Maria
Aparecida — Cida. Na sequência, a senhora presidente colocou em primeira votação o
projeto de lei 063/2029, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta. Prosseguindo, a
senhora presidente determinou a leiutra dos requerimentos, assim relacionados. De autoria

do vereador Adílson de Carvalho, sob números: 8/2020, requerendo ao Executivo
Municipal a poda de árvores de grande porte na Rua Caiapônia—sobre o córrego Jataí;
9/2020, requerendo ao Executivo Municipal o recapeamento da malha asfáltica na rua
Clodoaldo Rezsende, Setor Geda; 10/2020, requerendo ao Executivo Municipal o
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recapeamento asfáltico da rua Valeriano do Prado, Setor Geda e 11/2020, solicitando ao

Executivo Municipal o recapeamento asfáltico da Rua Quirinópolis, Setor Santa Terezinha.

De autoria do vereador Creso Vilela, sob número 1/2020, requerendo ao Executivo

Municipal o recapeamento de todas as ruas em situaçês precárias do Bairro Santo Antônio.

De autoria do vereador Major David Pires, sob números: 371/2019, requerendo ao

Executivo Municipal a instituição de dispositivo legal que disponha sobre obrigatoriedade

de restituição ao erário pelos danos gerados ao património público e ao meio ambiente, por
condutor causador de acidente de trânsitono no âmbito municipal; 372/2019, solicitando
ao Executivo Municipal a criação de um projeto com estrutura física e pessoal para
viabilidade administrativa para criar e construir uma clínica pet, de forma gratuita;

374/2019, solicitando ao Executivo Municipal a inclusão nos planos de obras, estudos
técnicos para que adote junto aos órgãos competentes a instação em uma das praças
municipais: vestuário, pista de corrida, campo sintético, quadra poliesportiva, playgraud,
academia de ginastica ao ar livre e etc; 4/2020, requeredo ao Executivo Municipal a
instituição de dispostivo legal que disponha sobre abertura de shows com capacidade
superior a dois mil espectadores, devendo ser realizada por músicos, cantores ou conjuntos
musicais do Município e 12/2020, requerendo ao Executivo Municipal sobre a criação e
estruturação do Conselho Municipal de segurança pública comunitária. De autoria da

vereadora Kátia Carvalho, sob números: 5/2020, solicitando ao Executivo Municipal que

seja criado o plano municipal de arborização urbana; 6/2020, requerendo ao Executivo
Municipal a transformação de trecho da Avenida Goiás em um calçadão; 7/2020,
solicitando ao Executivo Municipal o patrolamento de todas as estradas do Assentamento
Rio Paraíso. De autoria do vereador Pastor Luiz Carlos, sob números: 2/2020, solicitando

ao Executivo Municipal limpeza do córrego Jataí e de suas margens; 16/2020, requerendo

ao Executivo Municipal a construção de galeria pluvial no Setor Filostro Machado, ruas 08
e 05; 17/2029, solicitando ao Executivo Municipal a implantação de semáforo na Av.

Goiás, no cruzamento com a Rua Miranda de Carvalho. De autoria da vereadora Maria
Aparecida — Cida, sobnúmero 3/2020, solicitando ao Executivo Municipal a construção de
calçadas ao redor do Centro Municipal de Educação Infantil localizado na Rua 20 Bairro
Colmeia Park. De autoria da vereadora Kátia Carvalho e vereador Major David Pires, sob

número 373/2019, solicitando ao Executivo Municipal e Polícia Militar, estudo de
viabilidade de criação do projeto venha caminhar com a polícia militar. Colocado de um a

um em discussão e votação única, foram todos aprovados por maioria absoluta. Pequeno
Expediente. Franqueadaa palavra dela usaram em explicações pessoais os edis: Adílson de

Carvalho, Creso Vilela, Major David Pires e Maria Aparecida —Cida . As 16:53 horas a
senhora presidente transferiu a direção dos trabalhos ao secretário, vereador Adílson de

Carvalho e se retirou. As 17:12, nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente em
exercício encerrou a sessão e determinou 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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