
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA (13ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

Às nove horas e vinte e três minutos (09h23min), do dia oito de
março do ano de dois mil e vinte e dois (08.03.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a décima terceira (13ª) Sessão
Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima nona (19ª) Legislatura,
presidida pelo Vereador CLÉCIO ALVES  que a declarou aberta sob a
proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente convidou o Vereador
PASTOR ISAÍAS  para ler um trecho bíblico e, em seguida, designou o
Vereador ANSELMO PEREIRA 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; 
PASTOR ISAÍAS   - 2º Secretário em exercício. Não houve Expediente a
ser lido. Às nove horas e quarenta e dois minutos (09h42min) o
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram
a Tribuna os seguintes Vereadores: Gabriela Rodart e Santana
Gomes. O Vereador Marlon Teixeira esteve presente, de maneira
remota, via Zoom. Apresentaram matérias os Vereadores: WILLIAN
VELOSO, requerimentos endereçados à AMMA, COMURG, SEINFRA, SMS
e SME; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SEINFRA; LUCAS KITÃO, requerimento endereçado à  ENEL; ANSELMO
PEREIRA, requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, SMESP,
SMM, AMMA, Prefeitura e CRC/GO; AAVA SANTIAGO, requerimentos
endereçados à SMM, SEINFRA, SEFIN, COMURG, SEMAD, SMS,  GCM
e SEDEC; ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Lei que institui o Dia
Municipal da Advocacia Pública e do Direito Administrativo; SANTANA
GOMES, requerimento endereçado à SEINFRA (solicitando cópia de todos
os contratos que foram aditivados dos anos de 2021 e 2022, na forma
que especifica); THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados
à SEINFRA; PEDRO AZULÃO JR., requerimentos endereçados à SEINFRA,



COMURG e SMM; GABRIELA RODART, requerimentos endereçados
à Prefeitura de Goiânia (esclarecimentos acerca do contrato público com
a empresa Loc Service), SEINFRA (esclarecimentos acerca das obras do
complexo viário Jamel Cecílio), Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social (solicitando  esclarecimentos acerca das obras no
Cemitério Parque), e SME (esclarecimentos acerca de possíveis atrasos
de salários). Os Vereadores Thialu Guiotti e Pastor
Wilson solicitaram registro como presenças honrosas dos
seguintes visitantes: Coronel Leonardo, Comandante do nono
(9º) Batalhão da PM/GO; Senhor Levi, Presidente do Partido
AVANTE; Suplente de Vereador, Senhor Jaiminho; e dos Policiais
Thiago, Célio e Macedo. Às dez horas e quatro minutos
(10h04min), o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia e
solicitou a conferência de quórum dos Vereadores presentes em
Plenário, que constatou não haver quórum suficiente para apreciação das
matérias (haviam apenas dez parlamentares presentes, no momento,
conforme relatório em anexo). Foram aprovados cento e vinte e
quatro (124) requerimentos de plano pelo Presidente, de acordo
com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento
Interno. Foram enviados cinco (05) requerimentos  à Diretoria
Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às dez horas e 
seis minutos (10h06min), o Senhor Presidente em exercício,
Vereador CLÉCIO ALVES, 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. x.x.x.x.x.x
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