
ATA DA VIGÉSIMA OITAVA (28ª) 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 doze de
abril do ano de dois mil e vinte e dois (12.04.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a vigésima oitava (28ª) 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 ANSELMO PEREIRA 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; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário; e ISAÍAS
RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os
seguintes documentos: Ofício nº 78/22 do Gabinete do Prefeito –
que encaminha Projeto de Lei Complementar nº 06 de 07/04/2022, que
altera a Lei nº 8.623, de 26 de março de 2008, que “Dispõe sobre o Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Administrativos e
Operacionais do Quadro permanente da administração Direta, Autárquica
e Fundacional da Prefeitura de Municipal de Goiânia e da outras
providências”. Ofício nº 80/22 do Gabinete do Prefeito – que
encaminha Projeto de Lei Complementar nº 05 de 07/04/2022, que altera
a Lei Complementar nº 236, de 28 de dezembro de 2012, que cria cargos
de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias e
dá outras providências e a Lei nº 8.483, de 29 de setembro de 2006, que
dispõe sobre a política de atendimento aos Direitos da Criança e do
Adolescente no Município de Goiânia, e dá outras providências. Ofício nº
296/22 do Gabinete do Prefeito – que solicita a juntada de
documentos ao Projeto de Lei Complementar nº 05, de 07 de abril de
2022 de autoria do Prefeito. Os Vereadores Clécio Alves, Anderson
Sales-Bokão e Ronilson Reis solicitaram o registro como visitas
honrosas dos Senhores João Canhoto - liderança do Setor
Perim; Nelson Luzia; Ex-Vereador Domingo Sávio; Gerente da



Juventude - Ismael de Jesus; Matheus; e do casal Marquim e
Danielle. Os Vereadores GCM Romário Policarpo, Léo José e Paulo
Henrique da Farmácia estiveram presentes na sessão de maneira
remota. Às nove horas e trinta e um minutos (09h31min), o
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram
a tribuna os seguintes Vereadores: Sargento Novandir e Santana
Gomes. Apresentaram matérias: JOÃOZINHO GUIMARÃES, Projeto
de Decreto Legislativo que concede título honorífico de cidadão
goianiense ao senhor Rafael de La Torre Vargas, requerimentos
endereçados à SEINFRA; MAURO RUBEM, Projeto de Decreto Legislativo
que concede título de cidadã goianiense à Sra. Rafaela Feitosa
Damasceno pelos relevantes serviços prestados ao Município de Goiânia;
EDGAR DUARTE , requerimentos endereçados à Presidência da Casa
(solicitando Sessões Especiais em comemoração aos Trabalhadores das
Unidades de Saúde; em comemoração ao Dia do Profissional do Esporte;
e em homenagem aos Geriatras e Gerontologistas); MAURO RUBEM,
requerimentos endereçados à SEDUC, à ALEGO e ao Governo do Estado
de Goiás (remetendo as legítimas reivindicações dos Professores de
Apoio à Inclusão dos Centros de Apoio em Tempo Integral - CEPI's); AAVA
SANTIAGO, Projeto de Lei que institui no âmbito do município de Goiânia
o selo solidário empresa amiga da infância, requerimentos endereçados à
SMM e à SEINFRA; MARLON TEIXEIRA, requerimentos endereçados à
Presidência da Casa (solicitando realização de Sessões Solenes em
homenagem à Cena Underground, aos Jogos, e Moção de Aplauso a
Emiliano Godoi); GEVERSON ABEL, requerimentos endereçados à
Presidência da Casa (solicitando realização de Sessão Especial em
homenagem aos Djs e Mcs e, ainda, solicitando fiscalização do Hospital
Rui Azevedo); LEANDRO SENA, requerimento endereçado à Presidência
da Casa (solicitando realização de Sessão Solene em homenagem aos
entregadores de aplicativos); GABRIELA RODART, requerimentos
endereçados à Presidência da Casa (solicitando a realização de Sessões
Solenes em homenagem ao Dia do Churrasqueiro; ao Bicentenário da
Independência; e a entrega da Medalha Comenda Antônio Gonçalves
Pereira dos Santos) e à SEINFRA; LUCAS KITÃO , requerimento
endereçado à Presidência da Casa (solicitando a realização de Audiência
Pública sobre a Cannabis Medicinal); SABRINA GARCÊZ, requerimentos
endereçados à SMM; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à
SMM, à SEDEC, à SMESP, à COMURG e à SEINFRA; e THIALU GUIOTTI,
requerimentos endereçados à SEINFRA, à SMESP e à COMURG. O
Vereador Anselmo Pereira solicitou o registro em ata de que o
Procurador Geral da Câmara Municipal de Goiânia, Dr. Kowalsky
do Carmo Costa Ribeiro, passou a integrar a Comissão Nacional
de Defesa da República e da Democracia da Ordem dos



Advogados do Brasil (OAB). Às dez horas e dois minutos
(10h02min), o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia.
Projeto de Lei ordinária nº 44/2022, de autoria da 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 Trabalho e Servidores Públicos, Relator
Vereador Léo José, pela aprovação - 2ª votação. O projeto foi aprovado
e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a
confecção do autógrafo de lei. Foi aprovada a inversão do Projeto
de Resolução nº 09/2021, de autoria do Vereador RONILSON REIS,
que proíbe o porte e 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
referido projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão de
Segurança Pública e Patrimonial. Projeto de lei ordinária nº
271/2021, de autoria da Vereadora LUCIULA DO RECANTO, que
denomina de "Praça Policial Sara Cardoso" a área pública municipal
destinada a praça, área APM 12, que fica na Av. dos Flamboyants c/ Av.
Laranjeira, no Parque das Laranjeiras, com parecer da Comissão de
Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, Relator Vereador Clécio
Alves, pela aprovação - 2ª votação. O projeto foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a
confecção do autógrafo de Lei. Quarenta e oito (48)
requerimentos foram aprovados de plano, pelo Senhor
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do
artigo 82 do Regimento Interno. Onze (11) requerimentos foram
enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta.
Às onze horas e vinte e três minutos (11h23min),  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

Presidente:

1º Secretário:

2º Secretário:



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:
ANA LUIZA DA CUNHA ARAUJO, SV - DRLEG, em 28/04/2022 11:16:14.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/04/2022. 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:

13864
138284b080


	Documento assinado eletronicamente por:

