
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA (12ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Às nove horas e vinte e três minutos (9h23min), do dia vinte e quatro de
fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (24.02.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a décima segunda (12ª) Sessão
Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima nova (19ª) Legislatura,
presidida pelo Senhor Vereador ROMÁRIO POLICARPO que a declarou
aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente convidou o
Vereador DR. GIAN para ler um trecho bíblico e, em seguida, designou  o
Vereador PEDRO AZULÃO JR.  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 pelas Vereadoras e
pelos Vereadores:  ROMÁRIO POLICARPO – Presidente; PEDRO
AZULÃO JR. - 1º Secretário em exercício;  ANSELMO PEREIRA - 2º
Secretário em exercício. Não houve Expediente a ser lido. Às nove
horas e trinta e um minutos (09h31min), o Senhor Presidente
passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os Vereadores:
Mauro Rubem e Santana Gomes. Apresentaram matérias os seguintes
Vereadores:  ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Lei que dispõe sobre a
declaração de Utilidade Pública ao Instituto dos Raros Christiane Toledo -
IRCT e dá outras providências; LEANDRO SENA, Projeto de Lei que
dispõe sobre a implantação de sistema biométrico de identificação de
recém-nascidos no município de Goiânia e requerimentos endereçados à
SEINFRA; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que dispõe sobre o
Programa Municipal de Animais de Estimação Perdidos ou Aptos para
Adoção, voltado à divulgação na rede mundial de computadores de
fotografias e informações sobre animais perdidos ou em condição de
abandono; LÉIA KLÉBIA, Projeto de Lei que cria o Programa Permanente
de Reforço Escolar aos alunos matriculados nas Unidades Municipais de
Ensino do Município e dá outras providências; AAVA SANTIAGO, Projeto
de Lei que dispõe sobre a proibição de homenagens a personalidades
e/ou autoridades vinculadas ao período escravocrata
brasileiro, requerimentos endereçados à SMM; MESA DIRETORA, Projeto



de Lei que concede revisão geral de remuneração dos servidores da
Câmara Municipal de Goiânia, na forma que especifica e dá outras
providências; THIALU GUIOTTI, requerimento endereçado ao Prefeito
(prazo de recurso para Revisão do IPTU 2022 até a data de 31/12/2022);
ISAÍAS RIBEIRO, requerimento endereçado ao Cerimonial (solicitando
realização de Moção de Aplauso aos colaboradores "Mulheres que
Semeiam"); JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SEINFRA e SMM; CABO SENNA, requerimentos endereçados ao
Cerimonial (solicitando a realização de Sessões Especiais em homenagem
aos Pioneiros do Conjunto Itatiaia, à Polícia Civil do Estado de Goiás, aos
Líderes Nacionais, ao Goiânia Esporte Clube, ao dia Mundial da Corrida de
Rua, aos Policiais Penais do Estado de Goiás, Dia do Bombeiro e
outorga da Medalha Geovane Silva Fonseca, aos 164 anos da Polícia
Militar do Estado de Goiás e outorga da medalha Francisco Januário Dia
Gama Cerqueira, aos líderes da Região Leste, ao Dia dos Desbravadores,
aos Adventista do Sétimo Dia, aos Servidores do COPOM, à Polícia
Especializada, aos 24 anos dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de
Goiás e ao Dia do Síndico); MARLON TEIXEIRA, requerimentos
endereçados à Presidência da Casa (solicitando realização de Comenda
Júlio Vilela, Comenda Honestino Guimarães, Medalha Zilda Arns,
Certificado Apoio Prestadores Serviços Sociais, Diplomas tatuadores,
grafiteiros e muralistas); ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados
à SEINFRA e à COMURG; PEDRO AZULÃO JR., requerimentos
endereçados à SEINFRA e à COMURG. A Assessoria do Vereador
Edgar Duarte entregou justificativa de ausência do Vereador, o
qual se encontrava junto ao Senado Federal. Às dez horas e cinco
minutos (10h05min), o Senhor Presidente passou para a Ordem
do Dia. Logo em seguida, foi concedido o Uso da Tribuna Livre ao
Presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia,
Vereador André Fortaleza, a convite do Vereador Ronilson Reis,
que realizou uma réplica sobre o caso em que a Vereadora teve sua fala
interrompida na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Foram
aprovados de plano pelo Presidente, de acordo com o que
determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno, vinte
e três (23) requerimentos que foram enviados à Diretoria
Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às onze horas e
dezessete minutos (11h17min), a Senhora Presidente em
exercício, Vereadora Léia Klébia, encerrou a presente sessão,
convocando outra para a próxima quinta-feira, dia 03/03/2022, no
horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada
conforme, será assinada pelos membros da Mesa.
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