
ATA DA OCTOGÉSIMA TERCEIRA (83ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e dois minutos (09h22min), do dia
treze de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (13.09.2022),
no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a octogésima
terceira (83ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima nona
(19ª) Legislatura, presidida pelo Senhor Vereador CLÉCIO ALVES , que a
declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente
convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA para ler um trecho bíblico e,
em seguida, o designou para ler a Ata da Sessão anterior que, não
havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada
pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina o § 2º do artigo
67 do Regimento Interno, sendo assinada pelos Vereadores: CLÉCIO
ALVES – Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA  - 1º Secretário; e
ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. No expediente foram
lidos os seguintes documentos: Ofício nº 155/2022 do Gabinete
do Prefeito, que encaminha o Projeto de Lei nº 314 de 08 de setembro
de 2022, que dispõe sobre as áreas de programas especiais de interesse
social, de que trata o Art. 212 da Lei Complementar nº 349, de 04 de
março de 2022; Ofício nº 158/2022 do Gabinete do Prefeito, que
encaminha o Projeto de Lei nº 315 de 08 de setembro de 2022, que
dispõe sobre a concessão da Transferência do Direito de Construir - TDC,
prevista na Lei Complementar nº 349, de 04 de março de 2022, que
institui o Plano Diretor do Município de Goiânia; Ofício nº 159/2022 do
Gabinete do Prefeito, que encaminha o Projeto de Lei Complementar
nº 14, de 08 de setembro de 2022, que institui o Código de Obras e
Edificações do Município de Goiânia; Ofício nº 167/2022 do Gabinete
do Prefeito, que encaminha o Projeto de Lei nº 317, de 13 de setembro
de 2022, que dispõe sobre o instrumento do Estatuto de Impacto de
Trânsito no Município de Goiânia. Às nove horas e trinta e
sete minutos (09h37min), o Senhor Presidente passou para o
Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os Vereadores MARLON
TEIXEIRA, MAURO RUBEM e SARGENTO NOVANDIR. Apresentaram
matérias: ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Lei que denomina a



Avenida Guarapari como Avenida Hailé Salassié de Goiás Pinheiro e dá
outras providências; ISAÍAS RIBEIRO, Projeto de Lei que dispõe sobre a
necessidade de divulgação nos guichês dos terminais rodoviários do
Município de Goiânia e/ou pontos de venda de passagens interestaduais,
o direito a passagens reservadas e com desconto; LÉIA KLEBIA, Projeto
de Decreto Legislativo que concede Título Honorífico de Cidadania
Goianiense à Senhora Luciana Machado Morais Lopes; ANSELMO
PEREIRA, Projeto de Resolução que institui a Medalha Prefeito Nion
Albernaz e dá outras providências, Projeto de Lei que institui no
Calendário Municipal o Dia da Aromaterapia e dá outras providências,
requerimentos endereçados à COMURG e à Presidência da Casa
(Audiência Pública para tratar e discutir acerca do PARQUE FLAMBOYANT
- em anexo reportagem jornal O Popular, com data, hora e local a serem
definidos); JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SEINFRA; ISAÍAS RIBEIRO, requerimento endereçado à Presidência da
Casa (Sessão de Homenagem aos Atletas de Paintball); MAURO
RUBEM, requerimentos endereçados à COMURG, à Prefeitura, à AMMA
e à GCM (Requer à Prefeitura de Goiânia, à Agência Municipal de Meio
Ambiente - AMMA - e à Guarda Civil Metropolitana de Goiânia - GCM, a
anulação do Auto de Infração, assim como da ordem de despejo, de 80
famílias que residem na Ocupação Paulo Freire, no bairro Solar Ville), à
SMS ( requer ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. Durval Ferreira
Fonseca Pedroso, que urgente e imediatamente, sejam
realizadas campanhas de comunicação massiva, protagonizada pelo
Poder Público, para  combater a desinformação feita por fake news nas
redes sociais e por alguns discursos oficiais antivacina que têm feito
despencar nossos altos índices de vacinação e adote os procedimentos
necessários para identificar os não vacinados e fazer sua busca ativa
para convencimento e vacinação) e à SEPLANH (Requer à SEPLANH e à
Secretaria Extraordinário de Regularização Fundiária, que seja realizada
licitação para contratação de empresa responsável pelo levantamento
topográfico das áreas do Jardim Botânico à margem do Córrego
Botafogo); MARLON TEIXEIRA, Projeto de Lei que institui no Calendário
Oficial de Eventos do Município de Goiânia, o seguinte evento: "Café Fest
Cerrado" e dá outras providências; ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de
Lei que altera dispositivo da Lei nº 8.483, de 29 de setembro de 2006 e
dá outras providências; Projeto de Lei que dispõe sobre a declaração de
Utilidade Pública das obras sociais do Grupo Espírita Boa Nova - OSGEBN
e dá outras providências; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que institui,
no âmbito do município de Goiânia, o Selo Solidário Empresa Amiga da
Infância Inclusiva, requerimentos endereçados à SEINFRA e à
SMM; PAULO HENRIQUE DA FARMÁCIA, requerimentos endereçados à
SMM, à COMURG, à SANEAGO e à AMMA; e HENRIQUE



A L V E S , requerimentos endereçados à COMURG e à
SEINFRA. Os Vereadores ANDERSON SALES - BOKÃO, CLÉCIO
ALVES e WELTON LEMOS solicitaram o registro como presenças
honrosas do Controlador Geral do Municício e Ex-Vereador, Senhor
Gustavo Cruvinel; do Presidente do SindGoiânia, Senhor Ronaldo
Gonzaga; da Senhora Dulce; do Senhor Flávio Cordeiro de Brito; dos
Pastores Evangélicos Prª. Cecília, Prª. Luzia, Pr. Alfredo, Pr. Francis e Pr.
Reginaldo; e do Senhor Alexandre Sanfoneli. O Vereador CABO SENNA
protocolizou em Plenário o Pedido de Licença para Interesse
Particular por 125 dias. Às nove horas e cinquenta e oito minutos
(09h58min), o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO
POLICARPO, passou para a Ordem do Dia. Foi aprovado o Ofício
nº 157/2022 do Gabinete do Prefeito, que indica o Senhor Hudson
Rodrigues de Novais, CPF nº 323.512.321-00, para o cargo de Presidente
da Agência de Regulação de Goiânia - AR, a fim de ser referendado por
essa Casa de Leis. Projeto de Lei Ordinária nº 226/2020, de autoria
do Vereador DR. GIAN, que dispõe sobre a instalação de malha de
proteção na rede de drenagem do município de Goiânia e dá outras
providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Izídio Alves, pela aprovação - 1ª votação. O
projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão de Obras e
Patrimônio Público. Projeto de Lei Ordinária nº 159/2021, de autoria
do Vereador ANSELMO PEREIRA, que declara de Utilidade Pública
Municipal a organização religiosa "Maanaim Ministério Apostólico - MMA"
e dá outras providências,com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, Relator Vereador Mauro Rubem, pela aprovação - 1ª
votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia . Projeto de Lei Ordinária nº
528/2022, de autoria do PREFEITO, que desafeta de sua destinação
primitiva e autoriza a cessão de uso de área pública municipal para
saneamento de Goiás S.A - SANEAGO, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Geverson Abel, pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a
Comissão de Obras e Patrimônio Público. Foi aprovado o Pedido de
Retirada de pauta, a pedido da autora, do Projeto de Lei
Ordinária nº 602/2021, de autoria da Vereadora GABRIELA RODART,
que institui no Calendário Oficial do Município de Goiânia, o Dia de Nossa
Senhora da Imaculada Conceição, a ser comemorado no dia 08 de
dezembro, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Marlon Teixeira, pela aprovação - 1ª votação. Às dez
horas e treze minutos (10h13min) o Senhor Presidente, Vereador
ROMÁRIO POLICARPO, determinou UM MINUTO DE SILÊNCIO pelo
falecimento do Senhor Hailé Pinheiro, um dos maiores dirigentes do Goiás



Esporte Clube. Foi aprovado o requerimento nº 5.834 do Vereador
Joãozinho Guimarães. As assessorias dos Vereadores EDGAR
DUARTE, IZÍDIO ALVES, LUCAS KITÃO e SABRINA
GARCÊZ justificaram suas ausências por meio de Ofício. Vinte e
seis (26) requerimentos foram aprovados de plano, pelo Senhor
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do
artigo 82 do Regimento Interno. Cinco (05) requerimentos
foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em
Pauta. Às dez horas e quarenta e sete minutos (11h47min),  o
Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO, encerrou a
presente sessão, convocando outra para o dia seguinte, no
horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada
conforme, será assinada pelos membros da Mesa.xxxxxxxxxx
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