
ATA DA VIGÉSIMA SEXTA (26ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
(2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e sete minutos (09h27min), do dia seis de
abril do ano de dois mil e vinte e dois (06.04.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a vigésima sexta (26ª) 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 DR. GIAN 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
em exercício; e JUAREZ LOPES  - 2º Secretário em exercício. No
Expediente foram lidos os seguintes documentos: Ofício nº
077/2022 do Gabinete do Prefeito, autuado na casa na presente
data, referente ao Projeto de Lei que concede Revisão Geral da
Remuneração aos servidores municipais na forma que especifica e Ofício
nº 076/2022 do Gabinete do Prefeito, autuado na casa na presente
data, referente ao Projeto de Lei Complementar que altera a Lei
Complementar nº 091, de 26/12/00, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia e a Lei n°.
9.128, de 29/12/11, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos Trabalhadores Administrativos da Educação do
Município de Goiânia e dá outras providências. Às nove horas e
cinquenta e sete minutos (09h57min), o Senhor Presidente
passou para o Pequeno Expediente. Os Vereadores Clécio Alves,
Leandro Sena e Joãozinho Guimarães solicitaram o registro das
presenças honrosas de todos os trabalhadores da Educação do



Município de Goiânia, do Ex-Vereador e Secretário de Esporte,
Álvaro da Universo, do Chefe de Gabinete da AMMA (Dr. Nadin
Neme Neto e do Procurador de Fazenda Nova, Dr. Caio Motta, Dr.
Ivan Santos (servidor do CODEGO), Padre André (da Paróquia
Cristo Rei do Parque Atheneu) e do Funcionário do DNIT de Jataí,
senhor Paulo Henrique dos Santos. A Vereadora Gabriela
Rodart solicitou a realização de Moção de Pesar pelo falecimento
do Senhor Gilmar Rodrigues (que foi atingido por um carro em
alta velocidade). Utilizou a Tribuna o Vereador Mauro Rubem. O
Vereador Isaías Ribeiro solicitou a realização de um minuto de
silêncio em razão do falecimento da Senhora Ana Eurides Pereira
de Santos Souza. Apresentaram matérias: WILLIAN VELOSO,
Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos Hospitais públicos
e privados, realizarem o registro e a comunicação imediata de recém-
nascidos com Síndrome de Down às instituições, entidades e associações
especializadas no atendimento e acompanhamento às pessoas com essa
síndrome genética; ISAÍAS RIBEIRO, Projeto de Lei que dispõe sobre a
proibição dos estabelecimentos bancários se recusarem ao recebimento
de boletos e contas de consumo dentro do prazo de vencimento,
diretamente nos caixas de atendimento presencial, requerimentos
endereçados à SME e à SMS; MARLON, Projeto de Lei que declara o
"Carnaval dos Amigos" patrimônio cultural imaterial no Município de
Goiânia e requerimento endereçado ao Prefeito; GABRIELA RODART,
requerimento endereçado à Rede Metropolitana de Transporte Coletivo
(solicitando informações à respeito do transporte coletivo de Goiânia);
ANDERSON SALES-BOKAO, Projeto de Lei que proíbe o plantio de
árvores da espécie syzygium cumini, conhecida como jamelão, azeitona
preta ou ameixa roxa, junto às ruas e avenidas do município de Goiânia e
dá outras providências; LEANDRO SENA, Projeto de Lei que estabelece
a oferta de cardápio digital ou cardápio eletrônico nos restaurantes, bares
e similares; PASTOR WILSON,  Projeto de Lei que institui políticas
públicas que oferecem ao idoso práticas esportivas e dá outras
providências; THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados à SEINFRA,
à COMURG e à Presidência da Câmara (solicitando realização de
Audiência Pública para conscientização, importância e eficácia da lei da
semana de conscientização do lixo eletrônico; CLÉCIO ALVES,
requerimento endereçado ao Prefeito; LUCAS KITÃO,
requerimento endereçado ao Prefeito, ANSELMO PEREIRA,
requerimentos endereçados à COMURG, à SME, à SEINFRA, à SMM e à
Academia de Polícia Militar de Goiás;  CABO SENNA, Projeto de
Decreto Legislativo que concede o Título de Cidadão Goianiense ao
Senhor Adalton Rodrigues Castro, pelos seus relevantes serviços
prestados ao Município de Goiânia e requerimento endereçado à



SEINFRA; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SEINFRA e à SECOM. O Vereador Romário Policarpo estava presente
na sessão de forma remota. Às dez horas e vinte e oito minutos
(10h28min), o Senhor Presidente passou para a Ordem do
Dia.  Projeto de lei ordinária nº 88/2021, de autoria da Vereadora
LUCIULA DO RECANTO , que dispõe sobre a proibição do adestramento
de animais com utilização de violência e agressões físicas ou psicológicas
e dá outras providências, com parecer da Comissão de Proteção, Direitos
e Defesa dos Animais, Relatora Vereadora Aava Santiago, pela aprovação
- 2ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Controle e Processamento para a confecção do autógrafo de lei. Projeto
de lei ordinária nº 225/2021, de autoria do Vereador LUCAS KITÃO ,
que declara como patrimônio cultural imaterial a gastronomia e cultura
dos quiósques de parques do Município de Goiânia, 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 Educação e Cultura, Ciência e
Tecnologia. Projeto de lei ordinária nº 463/2021, de autoria do
Vereador SANTANA GOMES , que inclui no calendário oficial de eventos
do município de Goiânia o Festival Natalino da Praça Tamandaré, com
parecer da Comissão de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia,
Relator Vereador Paulo Henrique da Farmácia, 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 09/2022, de autoria do Vereador CABO SENNA,
que altera a redação do inciso II, do parágrafo 2º, do Art.3º, da Lei nº
10.315, de 14 de janeiro de 2019, ampliando de sete (07) anos para dez
(10) anos o tempo máximo de uso de motocicletas dos prestadores de
serviços, denominados Moto-Táxis, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Pedro Azulão Júnior,
pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para
a Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. A
assessoria do Vereador Henrique Alves apresentou Ofício
justificando a ausência do Parlamentar em virtude de evento
externo na condição de Vereador. Foram aprovados os seguintes
requerimentos:   3.460, 3.840 do Vereador Ronilson Reis e 3.597
e 3.598 do Vereador Cabo Senna. Quarenta e Quatro
(44) requerimentos foram aprovados de plano, pelo Senhor
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do
artigo 82 do Regimento Interno. Dois (2) requerimentos foram
enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em
Pauta. Às dez horas e quarenta e oito minutos (10h48min),  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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