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

Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 14:48 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 com justificativa apenas o vereador Carlos
Miranda 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 Agustinho de Carvalho Filho - Carvalhinho, para

fazer a prece abençoando os trabalhos. Em ato contínuo, a senhora presidente informou
que por falta de tempo a ata da sessão anterior deixou de ser confeccionada, ficando sua
apreciação para sessões subsequentes. Grande Expediente. Neste espaço usou a tribuna o
vereador Major David Pires que discorreu sobre assuntos de intersse público e relacionado

com ações desta Casa em referência a gestão pública. Na sequência, pela ordem, falou o
vereador Thiago Maggioni, renunciando ao cargo de membro do conselho de ética da Casa.

Ordem do dia. Projeto de lei número 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”. Colocado em 2º
discussão, usou da palavra em primeiro lugar o vereador Creso Vilela, manifestando
contrário a matéria. Na sequência, falou o vereador Thiago Maggioni pleiteando prazo
regimentalao projeto de lei. Colocado o pedido em discussão e votação, foi acolhido pelo

plenário, ficando assim a matéria inserida na pauta das sessões ordinárias da primeira
quinzena do mês de março do ano em curso. 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 lei nº 8666/93 —
Lei das Licitações e demais ligislações pertinentes e dá outras providências”. Colocado em
segunda e última discussão, falou em primeiro lugar o vereador Creso Vilela, manifestando

contrário, vez a não aceitação da emenda aditiva 03/2020. Também discorreu sobre a
matéria o vereador Major David Pires. Colocado em segunda e última discussão, foi

aprovado por maioria absoluta. Projetos de leis numeros 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 violência 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 cabos e fiação aérea excedentes e
sem uso instalados por preseadoras de serviços que operem no Município”; 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, seus pareceres, obtendo de
todas elas de forma verbal os pareceres favoráveis. Colocado cada projeto juntamente com

os pareceres em primeira discussão, quanto ao projeto de lei 02/2020, foram concedidas
- Vistas ao vereador Thiago Maggioni, ficando assim a matéria inserida na pauta das sessões
ordinárias da primeira quinzena do mês de março do corrente ano. Quanto ao projeto de lei
“04/2020, falaram os vereadores: Thiago Maggioni e Major David Pires. Colocado de um a
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um, juntamente com seus pareceres em primeira votação, exceto o com pedido de vistas,
todos os demais, foram aprovados por maioria absoluta. Na squência, pela ordem, falou o
vereador Thiago Maggioni, pleiteando um espaço na tribuna à senhora Fabélia, pedido
acolhido. Com a palavra a aludida senhora convidando os senhores vereadores para
participarem no próximo dia 19 de uma visita na zona rural, sobre agronégocio. Ao final a
oradora agradeceu o espaço e se retirou. Em ato contínuo, pela ordem, falou novamente o
vereador Thiago Maggioni, solicitando que o projeto de lei 02/2020 que estava com vistas

para ele, possa voltar a ser apreciado, vez que conversou com a autora e suas dúvidas
foram sanadas, atendendo a solicitação, a senhora presidente colocou novamente em
primeira discussão o projeto de lei 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
violência doméstica familiar e dá outras providências”, não havendo manifestante e em
primeira votação, foi aprovado por maioria absoluta. Continuando, a senhora presidente
determinou a leitura dos requerimentos, assim relacionados: De autoria do vereador
Adílson de Carvalho, sob números: 23/2020, solicitando ao Executivo Municipal a

execuçãode asfalto na Rua Profº. João Benedito, Bairro José Estevão e 24/2020,
solicitando ao Executivo Municipal colocações de placas verticais de regulamentação de

faixas para passagens de pedestres na Rua Salgado Filho, Setor Aeroporto, reedição. De
autoria do vereador Agustinho de Carvalho Filho — Carvalhinho, sob números: 27/2020,

requerendo ao Executivo Municipal a construção de canaletas na rua Estados Unidos,
esquina com a Leomar Ferreira de Melo, Vila São Pedro; 28/2020, requerendo ao

Executivo Municipal manutenção e reforma nos bueiros da Vila Brasília e 29/2020,
Tequerendo ao Executivo Municipal a manutenção da quadra de esportes do Colégio

- Municipal Alta de Souza. De autoria do vereador Creso Vilela, sob números: 21/2020,
requerendo ao Executivo Municipal uma cópia do inventário de todos os imóveis doados
pela Prefeitura Municipal de Jataí, como também, das áreas existentes de propriedades do
Município e 22/2020, requerendo ao Executivo Municipal a instalação de tela o ralo em
todas as bocas de lobo (bueiros) existentes em Jataí. De autoria do vereador Major David
Pires, moção de louvor ao Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás ((CPMG),

Colégio Professor Nestório Ribeiro. De autoria da vereadora Kátia Carvalho, sob número
20/2020, solicitando ao Executivo Municipal estudo e providências para a construção de

“uma praça pública gramada, arborizada, combancos, academia ao ar livre, iluminação e
playgraud, na Vila Olavo. De autoria do vereador Pastor Luiz Carlos, sob números:
19/2020, solicitando ao Executivo Municipal estudo para melhorias na sinalização vertical

e horizontal de trânsito na Rua Luzia Miranda, esquina com a Rua Maria Isabel, Setor

Hermosa e 26/2020, solicitando ao Executivo Municipal a construção de faixa elevada em
frente a empresa EPCL, Setor Jardim Paraíso. Colocado de um a um em discussão e

votação única, foram todos aprovados por maioria absoluta. Na sequência, com respaldo
plenárioe em virtude de existirem poucas matérias para conclusão de apreciação, a senhora

“presidente antecipou terceira sessão ordinária do mês em curso, para logo após o término
da presente e dispensou a terceira e quarta sessões ordinárias do mês. Pequeno Expediente,

franqueada a palavra dela a usou apenas a própria senhora presidente que agradeceu a
presença de todos e às 15:40 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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