
ATA DA VIGÉSIMA (20ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º)
ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

Às nove horas e vinte e quatro minutos (09h24min), do dia vinte
e três de março do ano de dois mil e vinte e dois (23.03.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a vigésima (20ª) 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
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; e ISAÍAS
RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. Não houve expediente a ser
lido. Às nove horas e quarenta e cinco minutos (09h45min), o
Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO, passou para
o Pequeno Expediente. Em seguida, autorizou o uso da Tribuna
Livre por parte da Presidente do SINTEGO, Senhora Bia de Lima
(a qual estava representando os professores presentes no
Plenário). Apresentaram matérias os seguintes vereadores:
SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que institui no Calendário de Eventos
Oficiais do Município de Goiânia o Circuito Sertanejo Marília Mendonça e
dá outras providências; THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei que dispõe
sobre as formas de afixação de preços de produtos e serviços aos
consumidores, requerimentos endereçados à SEINFRA, à SMM e à
COMURG; ISAÍAS RIBEIRO, Projeto de Lei que institui a Semana de
Integração e Relacionamento com outros países; JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA, à SMM e ao
Prefeito; GABRIELA RODART,  requerimentos endereçados à SEINFRA e
à COMURG; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à



SEINFRA, à COMURG e  à SECOVI-GOIÁS; ANDERSON SALES-
BOKÃO, Projeto de Lei que dispõe sobre normas gerais e critérios para a
manutenção de pavimentação urbana e dá outras providências; MAURO
RUBEM, requerimentos endereçados à SEINFRA e à SECULT; SANTANA
GOMES, requerimentos endereçados à SEINFRA; SABRINA
GARCÊZ, requerimentos endereçados à SEINFRA, à SMS, à COMURG, ao
Prefeito, à SMM e ao Presidente da Casa (solicitando a realização de
Sessão Especial em Homenagem aos Profissionais que atuam na área
contábil); AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à SEINFRA e à
SME. Os Vereadores Sandes Júnior e Clécio Alves solicitaram
realização de um minuto de silêncio em razão do falecimento,
nesta manhã, do jornalista e radialista Henrique Barbosa dos
Santos, o Barbosinha. Às dez horas e quarenta e cinco minutos
(10h45min), o Senhor Presidente passou para a Ordem do
Dia. Projeto de lei ordinária nº 212/2021, de autoria do Vereador
Marlon Teixeira , que dispõe sobre a aplicação de multa administrativa
àqueles que promoverem e participarem de festas ou eventos
clandestinos durante o período de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrentes do coronavírus, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Bruno
Diniz, pela aprovação - 1ª votação. Foi aprovado pedido de vistas à
Vereadora Gabriela Rodart. Projeto de lei ordinária nº 257/2021, de
autoria do Vereador Thialu Guiotti, que institui no Calendário Oficial do
Município de Goiânia a "Semana do Produtor Rural", com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Bruno
Diniz, pela aprovação - 1ª votação. O referido Projeto foi aprovado e
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. Projeto de Lei Ordinária nº 273/2021, de autoria do
Vereador Leo José, que altera a lei nº 9.849, de 14 de junho de 2016,
que institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Goiânia o
Festival Villa Mix, com parecer da Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, Relatora Vereadora Gabriela Rodart, pela
aprovação - 2ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo
de Processamento e Controle para a confecção do autógrafo de
lei. Projeto de Lei Ordinária nº 356/2021, de autoria do Vereador
Anselmo Pereira, que institui o dia da calestenia e dá outras
providências, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, Relator Vereador Joãozinho Guimarães, pela aprovação - 2ª
votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para o Núcleo de
Processamento e Controle para a confecção do autógrafo de lei. Foram
aprovados os seguintes requerimentos: 2.204 do Vereador Leo
José e 3.453 do Vereador Thialu Guinotti. Foram aprovados cento
e quarenta e um (141) requerimentos de plano pelo



Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a”
do artigo 82 do Regimento Interno. Foi enviado à Diretoria
Legislativa um (1) requerimento para ser inserido em Pauta. Às
dez horas e cinquenta minutos (10h50min), o Senhor Presidente,
Vereador ROMÁRIO POLICARPO, 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.
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