
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO DA
DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

Às nove horas e vinte e cinco minutos (09h25min), do dia dezesseis de março do
ano de dois mil e vinte e dois (16.03.2022), no Plenário Vereador Trajano
Guimarães, teve início a décima sé ma (17ª) 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 ANSELMO PEREIRA 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; ANSELMO PEREIRA - 1º
Secretário; ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. No Expediente
foI lido o seguinte documento: O cio nº 62/2022 do Gabinete do Prefeito: que
encaminha o Projeto de Lei nº. 60, de 15 de março de 2022, que desafeta de sua
des nação primi va e autoriza a cessão de uso de Área Pública Municipal (APM
31, localizada na Av. do Povo com Rua JC-81 A, no Jardim Curi ba, nesta
Capital). Às nove horas e vinte e cinco minutos (09h25min) o Senhor Presidente
passou para o Pequeno Expediente. U lizaram a Tribuna os seguintes
Vereadores: Geverson Albel, Sabrina Garcêz, Gabriela Rodart e Mauro Rubem.
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: JOÃOZINHO GUIMARÃES,
requerimentos endereçados à SEINFRA e ao Prefeito;  RONILSON
REIS, requerimento endereçado à Ne lix (realização de Repúdio e Protesto à
N e l ix) ; SANDES JUNIOR, requerimento endereçado à SEINFRA; THIALU
GUIOTTI, requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG e SMM;  ANSELMO
PEREIRA, requerimentos endereçados à SEINFRA, SMM, SME e ao Prefeito;
ANDERSON SALES-BOKÃO, Projeto de Lei que dispõe sobre desafetação de área
pública localizada Combrasil com Rua Maria Gabriela de Jesusu no Residencial Vale
do Araguaia e mudança de sua des nação primi va APM-08, des nada à
creche/CMEI e dá outras providências; MAURO RUBEM, Projeto de Lei que declara
como patrimônio cultural imaterial do município de Goiânia a cultura Hip Hop e dá
outras providências, Projeto de Decreto Legisla vo que concede Título Honorífico
de Cidadania à senhora Maria Zita Ferreira; MARLON, Projeto de Lei que autoriza o



Poder Público municipal Disciplinar o uso do crédito consciente consumidor e
dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento dos
consumidores goianienses e dá outras providências ao município de Goiânia. Foi
lido pelo Presidente o seguinte documento, de autoria da do Presidente do Par do
PODEMOS: O Par do Podemos, agremiação par dária com representação nesta
Casa de Leis, ra ficar que este par do não possui líder na Câmara de Vereadores
de Goiânia, bem como requerer que qualquer pedido de inserção apra se nomear
uma liderança em nome deste par do, seja comunicado ao Par do Podemos -
Comissão Provisória Municipal de Goiânia - GO de imediato. O Vereador
Anselmo Pereira solicitou que se constasse em Ata a presença honrosa do senhor
Zé Maria, suplente de Vereador. Às dez horas e dez minutos (10h10min) o
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia. Foi aprovada a inclusão e
inversão de pauta do Projeto de Lei n. 058/2022, de autoria do Prefeito, que
revoga a Lei nº. 10.545, de 04 de novembro de 2020, que torna obrigatório o uso
de máscara de proteção facial no  Município de Goiânia, com parecer da
Comissão de Cons tuição, Jus ça e Redação pela aprovação - Relator: Geverson
Abel - 1ª votação. O referido Projeto foi aprovado por unanimidade e
encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. O Vereador LUCAS KITÃO
teve sua ausência jus ficada através de Oficio entregue por sua assessoria.
Foram aprovados de plano dezenove (19) requerimentos pelo Senhor Presidente,
de acordo com o que determina a alínea “a” do ar go 82 do Regimento Interno.
Foram aprovados dois (2) requerimentos foram enviados à Diretoria Legisla va
para serem inseridos em Pauta. Às onze horas e treze minutos (11h13min), o
Senhor Presidente em exercício, ANSELMO PEREIRA, 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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