
 

Câmara Municipal de Jataí
O poder que vem do povo

 

 

Ata da terceira 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 15:49 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, informando que as formalidades de praxe não seriam realizadas, vez
“momentos antes as executamos. Infomou ainda que falta de tempo a ata da
sessão anterior deixou de ser confeccionada, ficando sua apreciação para
sessões subsequentes. Grande Expediente. Não se movimentou. Ordem do
dia. 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 número10/2020, autoria vereadora
"MariaAparecida - Cida - “Cria o programade 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 prestadoras de serviços que operem no

“Município”; eprojeto 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”.
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 todos aprovados
por maioria absoluta. Pequeno Expediente, franqueada a palavra dela usaram
em explicações pessoais os vereadores: Mauro Bento Filho e Major David
Pires. Nada mais. havendo aser tratado, às 16:01 a senhora presidente
agradeceu a presença de todose 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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“Tabagismo, Alcool e Drogas são prejudiciais a saúde”.

  


