
ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA (22ª) 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 nove de março do ano de dois mil e vinte e dois (29.03.2022),
no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a vigésima segunda
(22ª) 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 RAPHAEL DA SAÚDE para ler um trecho bíblico e, em
seguida, designou o Vereador DR. GIAN 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; DR GIAN - 1º Secretário em exercício; e ISAÍAS RIBEIRO - 2º
Secretário em exercício. Não houve expediente a ser lido. Às nove
horas e trinta e quatro minutos (09h34min), o Senhor Presidente
passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os
seguintes Vereadores: Pastor Wilson e Leandro
Sena. Apresentaram matérias: ISAÍAS RIBEIRO, Projeto de Lei que
dispõe sobre a necessidade dos hospitais e maternidades públicas e
privadas oferecerem treinamento às mães de recém-nascidos, sobre a
amamentação correta antes de receberem alta hospitalar, Projeto de Lei
que dispõe sobre a necessidade de alerta por parte de todas as
companhias de telefonia celular a todos os seus usuários quando houver
registro de pessoas desaparecidas, no âmbito do município de Goiânia;
SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que declara Patrimônio Cultural de
Natureza Imaterial do Município de Goiânia o Festival Vaca
Amarela,  Projeto de Lei que declara Patrimônio Cultural de Natureza
Imaterial do Município de Goiânia o Festival Bananada, Projeto de Lei que
declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Goiânia
o Festival Vila Mix, Projeto de Decreto Legislativo que institui a Frente
Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida da
Juventude e dá outras providências, requerimento endereçado à



Presidência da Casa (solicitando realização de Sessão Especial em
homenagem aos 70 anos do SENAI em Goiás); PAULO HENRIQUE DA
FARMÁCIA, Projeto de Lei que altera a Lei nº. 8.691, de 16 de setembro
de 2008, que dispõe sobre alimentação a ser fornecida pelas escolas
da rede pública municipal para as crianças obesas e/ou diabéticas, para
incluir os intolerantes à lactose, celíacos e portadores de outras
intolerâncias alimentares; ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Lei que
dispõe sobre declarar de Utilidade Pública o Sindicato dos Trabalhadores
do Município de Goiânia e dá outras providências; RONILSON REIS,
requerimento endereçado à Presidência da Casa (solicitando realização
de audiência pública para discutir reintegração do Residencial Triunfo I);
LEANDRO SENA, Projeto de Lei que declara a Utilidade Pública da
Associação Estadual de Apoio à Saúde - Organização Cláudio Brandão;
MARLON TEIXEIRA, Projeto de Lei que declara a Utilidade Pública
da Associação da Parada do orgulho LGBT de Goiás; PEDRO AZULÃO
JR., requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG e SMM; ANSELMO
PEREIRA, requerimentos endereçados à COMURG, à SMM e à SEINFRA;
e JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA. O
Vereador Leandro Sena solicitou o registro da presença honrosa
do Dr. Diego Brigel. Foi realizado um minuto de silêncio em razão
do falecimento do Sr. Valentim de Araguatins - TO, a pedido do
Vereador Joãozinho Guimarães. Foram aprovados de plano
quarenta e três (43) requerimentos, pelo Senhor Presidente, de
acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento
Interno. Foram enviados à Diretoria Legislativa dois (2)
requerimentos para serem inseridos em Pauta. Às nove horas e
cinquenta e nove minutos (09h59min), o Senhor Presidente
passou para a Ordem do Dia e, por contar com quinze (15)
Vereadores presentes no Plenário, no momento da conferência
de quórum, encerrou a presente Sessão e convocou outra para o
dia seguinte, no horário regimental. Para constar lavrei esta que,
lida e achada conforme, será assinada pelos membros da
Mesa.xxxxxxxxxx
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