
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA (11ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

Às nove (09) horas e vinte e sete (27) minutos, do dia vinte e três de
fevereiro de dois mil e vinte e dois (23.02.2022), no Plenário Vereador
Trajano Guimarães, teve início a Décima Primeira (11ª) Sessão Ordinária
do Segundo (2º) Ano da Décima Nona Legislatura, presidida pelo
Vereador CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus.
Iniciando, o Senhor Presidente e ele mesmo leu um trecho bíblico e, em
seguida, leu 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 parágrafo 2º do artigo 67
do Regimento Interno, sendo assinada pelos Vereadores: CLÉCIO ALVES
- Presidente em exercício, ISAÍAS RIBEIRO - 1º Secretário em exercício,
ANDERSON SALES-BOKÃO - 2º Secretário em exercício. No Expediente
foi lido o seguinte documento: Ofício nº 042/2021 do Gabinete do
Prefeito: encaminha o Projeto de Lei que "desafeta de sua destinação
primitiva e autoriza a permissão de uso de àrea pública municipal em
favor da Associação Evangélica Beneficente da Região Noroeste de
Goiânia. Às 09h42min (nove horas e quarenta e dois minutos) o
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. O
Vereador Clécio Alves solicitou que fosse registrada em ata sua
retirada, de forma irrevogável, da liderança do MDB desta
Casa. Os Vereadores Henrique Alves, Kleybe Morais e Paulo
Henrique da Farmácia solicitaram registro como presenças
honrosas as visitas do Vereador de Miguel do Passa-Quatro,
Guilherme, e seu pai, Senhor Divino, Guilherme Pires de Morais,
filho do Vereador Kleybe Morais e do Luiz Carlos (Lukinha),
Presidente da Câmara de Posse. Utilizaram a tribuna os
Vereadores: Mauro Rubem e Santana Gomes. Apresentaram
matérias os seguintes vereadores: RAPHAEL DA SAÚDE, Projeto de
Lei que denomina que o Centro Municipal de Educação Infantil a ser
implantado na Rua Américo Vespúcio, Qd.208, Lt. 16/18/20, CEP:74.710-



240, Jardim Novo Mundo, seja nomeado CMEI Dona Ramila; PASTOR
WILSON, Projeto de Lei que institui no calendário oficial municipal o
evento Mês Municipal de Doador de Sangue dedicado ao incentivo de
realização de campanhas de doeações de sangue no mês de junho e dá
outras providências; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que institui no
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Goiânia o Dia
Municipal de Doação de Livros, a ser comemorado anualmente aos 14
dias do mês de fevereiro e dá outras providências e requerimentos
endereçados à SEINFRA; LUCAS KITÃO , requerimentos endereçados ao
Prefeito (solicitando prorrogação de prazo para pagamento do IPTU,
solicitando informações ao Prefeito de Goiânia), à AMMA e SEFIN
(informações); CLÉCIO ALVES,  requerimento endereçado ao Prefeito;
THIAULO GUIOTTI , requerimentos endereçados à SEINFRA, SMM e
COMURG e JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SEINFRA. A assessoria dos Vereadores Willian Veloso, Dr. Gian e
Geverson Abel entregaram justificativa de ausência dos referidos
parlamentares. Foram aprovados de plano 33 (trinta e três)
requerimentos pelo Senhor Presidente, de acordo com o que
determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.
 Foram enviados à Diretoria Legislativa 03 (três) requerimentos
para serem inseridos em Pauta. Às 10h12min (dez horas e
doze minutos), o Presidente entrou na Ordem do Dia. Foi
concedido tempo de liderança à Vereadora Aava Santiago. Às 10h24min
(dez horas e vinte e quatro minutos) o Presidente, Vereador Romário
Policarpo, encerrou a presente sessão, por falta de quórum para
apreciação de matérias, convocando outra para o dia seguinte no horário
regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será
assinada pelos membros da Mesa.x.x.x.x.x.
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