
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA (21ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Às nove horas e trinta e um minutos (09h31min), do dia vinte e
quatro de março do ano de dois mil e vinte e dois (24.03.2022),
no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a vigésima primeira
(21ª) 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 JOÃOZINHO GUIMARÃES 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; e ISAÍAS RIBEIRO - 2º
Secretário em exercício. Não houve expediente a ser lido. Às nove
horas e quarenta e seis minutos (09h46min) o Senhor Presidente
passou para o Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna o Vereador
Mauro Rubem. Apresentaram matérias: CLÉCIO ALVES,
requerimento endereçado ao Prefeito; WILLIAN VELOSO, requerimentos
endereçados à SEINFRA, à SMM, à AMMA, à COMURG e à SEDHS; AAVA
SANTIAGO, requerimentos endereçados à SMM; JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à COMURG, à SEINFRA, à SMM
e ao Prefeito; THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados à SEINFRA,
à COMURG e à SMM; ANDERSON SALES-BOKÃO, requerimento
endereçado à SEINFRA (solicitando cronograma de obras da SEINFRA);
SANTANA GOMES , requerimentos endereçados à SMS e à SEFIN
(solicitando a fiscalização do Hospital de Olhos Vila Nova e o
desvinculando provisoriamente dos quadros de atendimento do Sistema
de Saúde, até que sejam apuradas e fiscalizadas todas as irregularidades
apontadas); LÉO JOSÉ, requerimento endereçado à Presidência da Casa
(solicitando autorização para Sessão Solene em Comemoração ao Dia



Municipal do Quadrilheiro Junino); ANSELMO PEREIRA, requerimentos
endereçados à Presidência da Câmara (solicitando Sessão Especial ao Dia
do Engenheiro e ao Dia do Soldado). Os Vereadores Clécio Alves,
Anselmo Pereira, Joãozinho Guimarães, Marlon Teixeira e Thialu
Guiotti solicitaram o registro como presenças honrosas dos
seguintes visitantes: das irmãs Senhoras Ruth Lopes e Jessica
Lopes; do Senhor Eneas Ferreira Pimentel; da Senhora Osmarina
Acássio; dos Vereadores do Município de Primavera do Leste-MT,
Senhor Sérgio Rodrigues Gonçalves e Senhor Iltemar Ferreira de
Queiroz; dos Coronéis Viviero e Urzeda; do Dr. Hudson Novaes;
do Dr. Cláudio Brandão; e do Diretor do Instituto Gustavo Hitter,
Senhor Edmar Carneiro. O Vereador Sargento Novandir solicitou
o uso da Tribuna Livre por parte do Feirante da Feira Hippe,
Senhor Josimar Dantas. Às dez horas e cinco minutos (10h05min)
o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº
05/2022, de autoria do Prefeito, que veta integralmente o autógrafo
de lei nº 175/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 81/2021 de autoria do
Vereador Leandro Sena, que denomina de Centro Municipal de
Educação Infantil Fábio Alves Caixeta o CMEI localizado no Setor
Morada do Sol, nesta Capital, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, Relator Vereador Bruno Diniz, pela rejeição. O Veto
Integral foi mantido pela maioria e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para realizar a comunicação ao Prefeito. Veto
nº 08/2021, de autoria do Prefeito, que veta integralmente o
autógrafo de lei nº 180/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 241/2021 de
autoria do Vereador Ronilson Reis, que denomina de Centro
Municipal de Educação Infantil Pastor Ronaldo Terentin o CMEI localizado
no Conjunto Vera Cruz II, nesta Capital, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Marlon Teixeira, pela
rejeição. O Veto Integral foi mantido pela maioria e encaminhado ao
Núcleo de Processamento e Controle para realizar a comunicação ao
Prefeito. Projeto de Lei ordinária nº 135/2021, de autoria
d o Vereador Sandes Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
emissão de diplomas em braille para os alunos com deficiência visual nas
instituições públicas e privadas de ensino, com parecer da Comissão de
Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator Vereador Isaías Ribeiro,
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 156/2021, de autoria do Vereador
Santana Gomes, que dispõe sobre a criação do projeto musicalidade de
Goiânia e dá outras providências, com parecer da Comissão de Educação



e Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator Vereador Marlon Teixeira, pela
aprovação - 2ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo
de Processamento e Controle para a confecção do autógrafo de
lei. Usaram a Tribuna Livre o Diretor do Instituto Gustavo Hitter,
Senhor Edmar Carneiro, a convite do Vereador Marlon Teixeira,
onde explanou sobre a importância da Cultura; e o Feirante,
Senhor Josimar Dantas, a pedido do Vereador Sargento Novandir,
que explanou sobre o desmando dos representantes da Feira
Hippie. Foram aprovados cinquenta e dois (52) requerimentos de
plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Foram enviados
cinco (5) requerimentos à Diretoria Legislativa para serem
inseridos em Pauta. A assessoria dos Vereadores Geverson Abel
e Juarez Lopes apresentaram Ofícios justificando a ausência dos
Vereadores durante a presente Sessão Plenária. Às onze horas e
quatro minutos (11h04min) o Senhor Presidente em exercício,
Vereador CLÉCIO ALVES, encerrou a presente sessão,
convocando outra para a próxima terça, no dia vinte e nove de
março do ano de dois mil e vinte e dois (29.03.2022), no horário
regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será
assinada pelos membros da Mesa.x.x.x
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