
ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA (84ª) 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
quatorze de setembro do ano de dois mil e vinte e dois
(14.09.2022), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
octogésima quarta (84ª) 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. Não
houve expediente a ser lido. Às nove horas e trinta e
quatro minutos (09h34min), o Senhor Presidente passou para o
Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna o Vereador MAURO
RUBEM. Apresentaram matérias: ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos
endereçados à AMMA e à SEINFRA; JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SMM e à SEINFRA; WILLIAN
V E LO S O , requerimentos endereçados à SEINFRA; ANSELMO
PEREIRA, Projeto de Lei que dispõe sobre a declaração de Utilidade
Pública da entidade denominada Associação dos Logistas da Rua 44 e dá
outras providências, requerimentos endereçados à SEINFRA e à
COMURG; AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à SEINFRA e à
COMURG; DR. GIAN, requerimentos endereçados à SMM e à AMMA;
e LUCÍULA DO RECANTO, requerimento endereçado à CMTC. O
Vereador DELEGADO ÁLVARO solicitou o registro como presenças
honrosas do Senhor Delegado, Dr. Ralph de Melo Gonzaga, e de seus
filhos, Senhores Ralph Filho e Patrick. Às dez horas e sete minutos
(10h07min), o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO
POLICARPO,  passou para a Ordem do Dia. Foi aprovado o pedido
de Inclusão e Inversão de Pauta do Projeto de Resolução nº



14/2022, de autoria do Presidente desta Casa de Leis, Vereador
ROMÁRIO POLICARPO, que concede licença por interesse particular,
por cento e vinte e cinco (125) dias, ao Vereador Cabo Senna. O projeto
foi aprovado em votação única e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para publicação. Às dez horas e
dez minutos (10h10min) o Senhor Presidente suspendeu a
presente sessão para realização da Cerimônia de Posse do
Vereador MARKIM GOYÁ. Às dez horas e trinta e um minutos
(10h31min) o Senhor Presidente em Exercício, Vereador CLÉCIO
ALVES, reabriu a presente sessão. A assessoria do Vereador
IZÍDIO ALVES justificou sua ausência por meio de Ofício.
Dezenove (19) requerimentos foram aprovados de plano, pelo
Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a”
do artigo 82 do Regimento Interno. Às dez horas e trinta e
dois minutos (11h32min),  o Senhor Presidente em exercício,
Vereador CLÉCIO ALVES, realizou a contagem do quórum e por
não haver número suficiente de parlamentares para discussão e
votação de matérias, 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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