
ATA DA VIGÉSIMA QUINTA (25ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

Às nove horas e quinze minutos (09h15min), do dia cinco de
abril do ano de dois mil e vinte e dois (05.04.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a vigésima quinta (25ª) 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 PASTOR WILSON  para ler um trecho bíblico e, em seguida,
designou o Vereador JUAREZ LOPES  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. No
Expediente foi lido o seguinte documento: Processo nº 5138/20
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM -
Balanço Geral de 2019. Apresentaram matérias: ISAÍAS
RIBEIRO, Projeto de Lei que torna obrigatório o atendimento de ligações
originadas por celular para todos os serviços de teleatendimento dos
órgãos públicos do município de Goiânia, que tiverem atendimento por
essa modalidade; WILLIAN VELOSO, Projeto de Lei que institui o Dia
Municipal de Advocacia Trabalhista; SANTANA GOMES,  requerimentos
endereçados à SMM, à SEINFRA e à Presidência da Câmara (solicitando o
desarquivamento do PL nº 464/2021 para as devidas adequações e
seguimento do processo); AAVA SANTIAGO, requerimentos
endereçados à SEINFRA, à SMM e à AMMA; THIALU
GUIOTTI, requerimentos endereçados à SEINFRA; MAURO RUBEM,
Projeto de Lei que cria o Protocolo Unificado para remoções no município
de Goiânia e dá outras providências, requerimentos endereçados à
Presidência da Casa (solicitando realização de Moção de Aplauso ao
MP/GO e solicitando o cumprimento integral do Art. 5º do Decreto-Lei



nº 201/67 e votação para recebimento da denúncia formulada contra o
Prefeito Municipal de Goiânia, por descumprimento à Lei Municipal nº
9.528, de 29 de janeiro de 2015), à Prefeitura de Goiânia (solicitando
esclarecimentos a respeito do possível "Gabinete Paralelo" e à
Controladoria Geral do Município - cópia de capa-a-capa do processo de
licitação, contratação e prestação de serviços de instalação de máquinas
de reconhecimento facial para as instituições de ensino ligadas  à SME);
ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à AMMA, à SMM, à
SEINFRA, à COMURG, à SME e ao Presidente da Casa (para entrega de
Medalha Pedro Ludovico Teixeira ao Arcebispo de Goiânia, Dom João
Justino de Medeiros Silva); GABRIELA RODART, requerimentos
endereçados à COMURG, à SEINFRA e ao Prefeito; JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA; SANDES JÚNIOR,
requerimento endereçado à COMURG; LEANDRO SENA, Projeto de
Lei que determina a comunicação, por parte dos hospitais, clínicas e
postos de saúde, que integram as redes pública e privada de saúde, das
ocorrências envolvendo embriaguez, consumo de drogas e tentativa de
suicídio por criança ou adolescente, na forma que especifica. A
assessoria do Vereador Henrique Alves entregou Ofício de
justificativa de ausência, arguindo que este se encontrava em
evento externo na condição de Vereador. Às nove horas e trinta
e um minutos (09h31min), o Senhor Presidente suspendeu a
Sessão. Às nove horas e trinta e seis minutos (09h36min) foi
reaberta a presente Sessão, pelo Presidente em exercício,
Vereador Clécio Alves. Foi solicitada a conferência de quórum no
Painel Eletrônico. O Vereador GCM Romário Policarpo estava
presente na sessão de forma remota.  Às dez horas (10h), o
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia. Projeto de lei
ordinária nº 140/2021, de autoria do Vereador SANDES JÚNIOR, que
institui homenagem aos servidores públicos municipais
aposentados mediante entrega de certificado em reconhecimento aos
serviços prestados, na forma que especifica, com parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Geverson Abel, pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a
Comissão de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia.  Projeto de lei
ordinária nº 194/2021, de autoria da Vereadora GABRIELA RODART,
que cria o programa de combate ao vandalismo e dá outras providências,
com parecer da Comissão de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia,
Relator Vereador Anselmo Pereira, pela aprovação - 1ª 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
366/2021, de autoria do Vereador MARLON TEIXEIRA, que reconhece
as práticas do grafite e do muralismo como manifestação artísticas de



valor cultural, sem conteúdo publicitário e realizadas com o objetivo de
valorizar o patrimônio cultural e embelezar a paisagem urbana, com
parecer da Comissão de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia,
Relator Vereador Paulo Henrique da Farmácia, pela aprovação - 2ª
votação. Foi aprovado pedido de vistas à Vereadora Lucíula do
Recanto. Projeto de lei ordinária nº 422/2021, de autoria da
Vereadora AAVA SANTIAGO , que institui a Lei Raiana Ribeiro da Silva,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes de
conscientização em condomínios residenciais, comerciais ou mistos,
referentes ao trabalho análogo à escravidão, com parecer da Comissão
de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator Vereador Mauro
Rubem, 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 432/2021, de autoria
do Vereador ISAÍAS RIBEIRO, que altera a Lei nº 9.857, de 22 de junho
de 2016, que dispõe sobre a implantação do projeto "Eco Goiânia", que
cria sistema de adoção de lixeiras educativas a serem instaladas ao
longo dos logradouros públicos do município de Goiânia e dá outras
providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Paulo Henrique da Farmácia, pela aprovação -
1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão do
Meio Ambiente Projeto de lei ordinária nº 440/2021, de autoria do
Vereador GCM ROMÁRIO POLICARPO, que dispõe sobre a alteração do
pictograma que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em
espaços públicos e privados e dá outras providências (LEI 60+), com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator
Vereador Willian Veloso, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi
aprovado e encaminhado para a Comissão de Direitos do Idoso. Projeto
de lei ordinária nº 505/2021, de autoria do PREFEITO, que desafeta
de sua destinação primitiva e autoriza a permissão de uso de área
pública municipal na Av. Vera Cruz com Av. Leblon e Rua Marambaia,
qd.113, Setor Jardim Atlântico, nesta capital, com parecer da Comissão
de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, Relator Vereador Pedro
Azulão Júnior, 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 617/2021, de autoria
do Vereador ANSELMO PEREIRA, que institui o dia da capelania, a ser
comemorado todo dia 21 (vinte e um) de junho de cada ano, com parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Bruno
Diniz, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado
para a Comissão de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia.  Projeto
de decreto legislativo nº 05/2022, de autoria da Vereadora
GABRIELA RODART, que institui a Medalha Antônio Gonçalves Pereira



dos Santos, a ser conferida aos membros da Polícia Civil do Estado de
Goiás 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 publicação. O Vereador Clécio
Alves solicitou o registro em Ata da informação sobre sua
mudança de partido político, fazendo parte agora do Partido
Republicanos e afirmou que saiu do Partido MDB com a alma e o
coração limpos pela sua história de 17 anos junto a este partido.
Logo após, o Senhor Presidente em exercício, Vereador Clécio
Alves, suspendeu a presente Sessão para que a representante do
Sintego, Senhora Bia de Lima, e ainda, o Representante dos
Servidores Administrativos do município de Goiânia, Senhor
Rafael Gomes, fizessem uso da Tribuna Livre. Foram aprovados
os seguintes requerimentos: 2.902 do Vereador Santana Gomes;
3.433 do Vereador Leandro Sena;  3.574 do Vereador Joãozinho
Guimarães; 3.586 do Vereador Anselmo Pereira;  3.635, 3.638 e 3.639
do Vereador Mauro Rubem; 3.827 do Vereador Anderson Sales; 3.828
do Vereador Anselmo Pereira; 3.830 do Vereador Santana
Gomes; 3.908 do Vereador Santana Gomes; 3.909 do Vereador GCM
Romário Policarpo; 3.911 do Vereador Mauro Rubem; e 3.913 a 3.915
da Vereador Aava Santiago. Às dez horas e cinquenta e seis
minutos (10h56min) foi reaberta a Sessão. O Vereador Thialu
Guiotti solicitou o registro como presenças honrosas dos
seguintes visitantes: do Coronel Viveiros; do Dr. Rodrigo Caldas;
e da Senhora Maria Machadão. Às onze horas e doze minutos
(11h12min),  o Senhor Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO
ALVES, 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
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