
ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA (23ª) 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
trinta de março do ano de dois mil e vinte e dois (30.03.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a vigésima
terceira (23ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima nona
(19ª) Legislatura, presidida pelo Senhor Vereador CLÉCIO ALVES,  que a
declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente
convidou o Vereador ISAÍAS RIBEIRO 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; ISAÍAS RIBEIRO - 1º Secretário em exercício; e
ROMÁRIO POLICARPO - 2º Secretário em exercício. Não houve
expediente a ser lido. Às nove horas e quarenta minutos
(09h40min), o Senhor Presidente passou para o Pequeno
Expediente. Utilizaram a tribuna os seguintes Vereadores: Mauro
Rubem e Santana Gomes. Apresentaram matérias: WILLIAN
VELOSO, Projeto de Lei  que institui no âmbito do Município de Goiânia o
Dia Municipal do Professor; MARLON, Projeto de Lei  que autoriza o
Chefe do Poder Executivo a conceder adicional de insalubridade aos
trabalhadores que laboram em arquivos, bibliotecas, museus e centros
de documentação e memória; ISAÍAS RIBEIRO, Projeto de
Le i  que dispõe sobre cadastramento dos responsáveis autorizados a
retirar os alunos das escolas públicas municipais de Goiânia e dá outras
providências; JUAREZ LOPES, Projeto de Lei  que denomina Praça Iraci
Firigato Cardoso, a praça situada entre as Ruas TR7 e TR6, localizada no
loteamento Tupinamba dos Reis; THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei  que
inclui no Calendário Oficial do Município de Goiânia o "Dia de Combate ao
Etarismo", requerimentos endereçados à SEINFRA, à SMM, à COMURG e
ao Prefeito; SANTANA GOMES, Projeto de Decreto Legislativo que



concede Título Honorífico de Cidadania Goianiense ao Senhor Carlos
Alberto França, Projeto de Lei  que acrescenta o inciso IV nos §1º e §2º
artigo 4-A da Lei Complementar nº. 130/2003, incluindo a necessidade da
informação educativa sobre o uso correto da caçamba fixada em vias
públicas pelo contratante e sociedade em geral, requerimento
endereçado à Presidência da Casa (solicitando a outorga da Medalha do
Mérito Anticorrupção Senador Emival Ramos Caiado); ROMÁRIO
POLICARPO, requerimento endereçado à Presidência da Casa
(solicitando entrega de Diploma de Honra ao Mérito em comemoração ao
Dia das Mães na Câmara); MAURO RUBEM, Projeto de Lei  que dispõe
sobre a criação do Marco Regulatório da Economia Solidária no Município
de Goiânia, Projeto de Lei  que dispõe sobre o estabelecimento de cotas
para o ingresso de pessoas trans e travestis no serviço público municipal
em cargos efetivos em comissão, Projeto de Lei  que dispõe sobre a
reserva de vagas de emprego, ou estágio para Mulheres transexuais e
homens transexuais nas empresas privadas e dá outras
providências, Projeto de Lei  que institui o Fundo Municipal de Combate à
Fome, no âmbito do Município de Goiânia e dá outras
providências, requerimentos endereçados à SMS e à Presidência da
Câmara (solicitando realização de Sessão Especial  em homenagem aos
fundadores do Conjunto Itatiaia); AAVA SANTIAGO, requerimentos
endereçados à Presidência da Casa (solicitando realização de Sessão
Especial em homenagem à mulheres na Tecnologia, realização de Sessão
Especial para entrega de Título Honorífico de Cidadão Goianiesne ao Sr.
Wilson Violati, realização de Sessão Especial em homenagem aos
jornalistas pela democracia) e à SEINFRA; LÉO JOSÉ, Projeto de Decreto
Legislativo que concede Título Honorífico de Cidadania Goianiense ao
Senhor Willis Ferreira de Morais; GABRIELA RODART, requerimentos
endereçados à SEINFRA, à COMURG e à SMS; JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA; CABO
SENNA, requerimentos endereçados à SEINFRA e à SMM; ANSELMO
PEREIRA, requerimentos endereçados à COMURG, à SEINFRA, à SMM e
ao Prefeito; GERVERSON ABEL, requerimentos endereçados à
Presidência da Casa (Sessão em Homenagem aos Pioneiros de Campinas)
e à SMT.   A assessoria do Vereador Pedro Azulão Jr. entregou
ofício com a respectiva justificativa de ausência. Às dez horas e
quinze minutos (10h15min), o Senhor Presidente passou para a
Ordem do Dia. Projeto de lei ordinária nº 08/2021, de autoria do
Vereador LEO JOSÉ, que cria e denomina o instituto tecnológico de
Goiânia - Maguito Vilela e dá outras providências, com parecer da
Comissão de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator Vereador
Anselmo Pereira, 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 44/2022, de autoria
d a MESA DIRETORA, que concede revisão geral de remuneração dos
servidores da Câmara Municipal de Goiânia, na forma que especifica e dá
outras providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Pastor Wilson, pela aprovação - 1ª votação. O
projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão de Trabalho e
Servidores Públicos. Foram aprovados sessenta (60) requerimentos
de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que
determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Sete
(07) requerimentos foram enviados à Diretoria Legislativa para
serem inseridos em Pauta. Às onze horas e quarenta e
um minutos (11h41min),  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.xxxxxxxxxx

Presidente:

1º Secretário:

2º Secretário:

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:
ANA LUIZA DA CUNHA ARAUJO, SV - DRLEG, em 05/04/2022 21:09:22.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/03/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a
leitura do QRCode ao lado ou acesse h ps://suap.camaragyn.go.gov.br/auten car-documento/ e
forneça os dados abaixo:

11421
16f32926b5


	Documento assinado eletronicamente por:

