
ATA DA DÉCIMA QUINTA (15ª) 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 dez de março do ano de
dois mil e vinte e dois (10.03.2022), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve
início a décima quinta (15ª) 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 PEDRO AZULÃO JR.  para ler um trecho bíblico e, em seguida, o
designou para ler a Ata da Sessão anterior que, não havendo pedido de re ficação
ou impugnação, foi declarada aprovada pelo Senhor Presidente, de acordo com o
que determina o §2º do ar go 67 do Regimento Interno, sendo assinada pelos
Vereadores: CLÉCIO ALVES –Presidente em exercício;  PEDRO AZULÃO
JR. - 1º Secretário em exercício;  PASTOR ISAÍAS  - 2º Secretário em exercício. No
Expediente foi lido o seguinte documento: Mensagem nº 09/2022 do Gabinete
do Prefeito: Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 01, de 03 de fevereiro de 2022 -
oriundo do Projeto de Lei nº 48/2021 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz, que
dispõe sobre a concessão de auxílio-aluguel às mulheres ví mas de violência
domés ca e familiar no Município de Goiânia.  Às nove horas e trinta e
quatro minutos (09h34min) o Senhor Presidente passou para o Pequeno
Expediente. Apresentaram matérias: RONILSON REIS, requerimento endereçado à
Escola Militar Colina azul de Aparecida de Goiânia (envio de Moção de Aplausos ao
Colégio Militar de Aparecida de Goiânia). JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos
endereçados à SEINFRA, à Prefeitura e à Presidência da Casa (solicitando Sessão
Especial em homenagem aos Servidores da Escola Municipal José Alves Vila Nova);
GABRIELA RODART, requerimentos endereçados à SEINFRA e à Prefeitura;
LEANDRO SENA, requerimentos endereçados à SEINFRA. Antes de adentrar na
Ordem do Dia, o Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, realizou a
contagem, de forma verbal, dos parlamentares presentes dentro do Plenário,
constatando 15 (quinze) Vereadores, sendo eles: PASTOR WILSON, HENRIQUE
ALVES, WILLIAN VELOSO, PASTOR ISAIAS, RAPHAEL DA SAÚDE, SANDES JUNIOR,
EDGAR DUARTE, PEDRO AZULÃO JR., BRUNO DINIZ, LEANDRO SENA, GABRIELA
RODART, CABO SENNA, SABRINA GARCÊZ, LUCIULA e CLÉCIO ALVES. O Vereador



Marlon Teixeira estava presente de maneira remota, via Google Meet. Foram
aprovados de plano quarenta e oito (48) requerimentos pelo Senhor Presidente,
de acordo com o que determina a alínea “a” do ar go 82 do Regimento Interno.
Foram enviados à Diretoria Legisla va dois (2) requerimentos para serem
inseridos em Pauta. Às nove horas e trinta e sete minutos (10h37min), o Senhor
Presidente 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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