
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA (27ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e dois minutos (09h22min), do dia sete de
abril do ano de dois mil e vinte e dois (07.04.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a vigésima sétima (27ª) 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 PAULO HENRIQUE DA FARMÁCIA  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: ROMÁRIO POLICARPO – Presidente; PAULO
HENRIQUE DA FARMÁCIA - 1º Secretário em exercício; e ISAÍAS
RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. Não houve Expediente a ser
lido. Às nove horas e cinquenta e sete minutos (09h57min), o
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram
a tribuna os seguintes Vereadores: Ronilson Reis, Cabo Senna e
Mauro Rubem. Apresentaram matérias: PAULO HENRIQUE DA
FARMÁCIA, Projeto de Lei que institui a Campanha de Combate ao
Machismo nas Escolas Públicas do Município, requerimentos endereçados
à SEINFRA, à COMURG, à SMM, à SEPLANH e à SANEAGO; SANTANA
GOMES, Projeto de Lei Complementar 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 COMURG; PEDRO AZULÃO JR., Projeto de
Lei Complementar que acrescenta o parágrafo 4§, incisos I, II, alíneas "a"
e "b" e inciso III, ao artio 4º da Lei nº 9.074, de setembro de 2011, que
regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte
de passageiros (moto-táxi), transportes de mercadorias (moto-frete),



prestação de serviço (moto-boy) e divulgação de publicidade sonora
(moto som), com o uso de motocicleta e motonetas, conforme Lei Federal
nº 12.009/2009, requerimentos endereçados à SEINFRA, à COMURG e à
SMM. Projeto de Lei que Dispõe sobre regras gerais para a regulação e dá
outras providências; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que declara
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Goiânia o
Goiânia Noise Festival, requerimentos endereçados ao Prefeito, à AMMA e
à SMM; ROMÁRIO POLICARPO, requerimento endereçado à SECULT;
THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados à SEINFRA, à COMURG, à
SMM e à SANEAGO; RAPHAEL DA SAÚDE, Projeto de Lei que declara de
Utilidade Pública a Igreja de Cristo Faiçalville e dá outras providências;
AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à SEINFRA; GABRIELA
RODART, requerimentos endereçados à SME, à Guarda Civil, à AMMA, à
COMURG, à SMS e à SMM; ANSELMO PEREIRA, requerimentos
endereçados à SMESP, à COMURG, à SANEAGO, à AMMA, à SMM e ao
Sindimovéis/GO; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados
à COMURG, à SEINFRA e à SANEAGO; MAURO RUBEM, requerimentos
endereçados à SEMAD (solicitando a nomeação de novos servidores
efetivos para os quadros técnicos do Instituto Municipal de Assistência à
Saúde (IMAS), à SEDUC, à ALEGO e ao Governo de Goiás (remetendo as
legítimas reivindicações dos Profissionais de Apoio à Inclusão dos Centros
em Tempo Integral); DR. GIAN, Projeto de Lei que dispõe sobre a
individualização de instalação de hidrômetros nas edificações verticais
residenciais e nas de uso misto e nos condomínios residenciais e dá
outras providências; PASTOR WILSON, requerimento endereçado à
SME (solicitando a planílha com o quantitativo de servidores). Às dez
horas e três (10h03min), o Senhor Presidente passou para a
Ordem do Dia. Houve a aprovação da inclusão e inversão de
pauta do Projeto de Resolução nº 009/2021, de autoria do Vereador
RONILSON REIS, que proíbe o porte e a posse de armas nas
dependências da Câmara Municipal de Goiânia, com parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Mauro Rubem, pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi colocado em discussão, tendo sido
discutido por diversos parlamentares. Foi lido o documento (Ofício
nº.288/2022 da Casa Civil), enviado pelo Subchefe da Casa Civil,
que requer a desconsideração dos documentos enviados como
anexo do Ofício nº. 077/2022, de 06 de abril de 2022, que
originou o Projeto de Lei nº.120, de 06 de abril de 2022, objeto
dos autos nº.00000.001792.2022-53. Às onze horas e vinte e dois
minutos (11h22min), o Senhor Presidente em exercício, Vereador
Cabo Senna, suspendeu a presente Sessão para uso da Tribuna
Livre por parte da Representante do Sindicato dos Professores
(Sintego), Senhora Bia de Lima. Às onze horas e vinte e



nove minutos (11h29min), a Sessão foi reaberta. A assessoria do
Vereador Geverson Abel justificou a ausência do referido
p a r l a m e n t a r. Foram aprovados os seguintes
requerimentos:  3.359 e 3.360 da Vereadora Sabrina Garcêz; 3.552
de autoria do Vereador Thialu Guiotti; 3.561 a 3.563 do Vereador
Geverson Abel; 3.737, 3.738 e 3.831 da Vereadora Sabrina Garcêz;
3.812 do Vereador Leo José; 3.938 do Vereador Geverson Abel; 3.954
do Vereador Santana Gomes; 4.029 do Vereador Anselmo pereira; e
4.030 a 4.033 do Vereador Mauro Rubem. Foram aprovados de
plano noventa (90) requerimentos, pelo Senhor Presidente, de
acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do
Regimento Interno. Três (03)  requerimentos foram enviados à
Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às onze
horas e trinta e sete minutos (11h37min),  o Senhor Presidente
em exercício, Vereador CABO SENNA, 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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