
ATA DA VIGÉSIMA NONA (29ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
(2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e seis minutos (09h26min), do dia treze de
abril do ano de dois mil e vinte e dois (13.04.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a vigésima nona (29ª) 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 BRUNO DINIZ para ler um trecho bíblico e, em
seguida, designou o Vereador ANSELMO 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:
comunicado do Gabinete do Vereador Ronilson Reis - vem informar
e solicitar a atualização dos dados junto à Diretoria Legislativa, pois
filiou-se ao partido PMB - Partido da Mulher Brasileira, conforme ficha de
filiação em anexo; Ofício nº 87/22 do Gabinete do Prefeito - que
encaminha Emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 04/22, de autoria
do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 91, de 26 de junho
de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério
Público do Município de Goiânia; a Lei nº 9.128, de 29 de dezembro de
2011, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos
Trabalhadores Administrativos da Educação do Município de Goiânia e dá
outras providências, nos autos do Processo nº 00000.001796.2022-31. Às
nove horas e trinta e cinco minutos (09h35min), o Senhor
Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram a
tribuna os seguintes Vereadores: Sargento Novandir, Mauro
Rubem e Anselmo Pereira. Apresentaram matérias: GABRIELA
RODART, Projeto de lei nº 132/22 que declara de utilidade pública a
Associação de Moradores do Setor Cândida de Morais e parte do Setor
Santos Dumont; THIALU GUIOTTI, Projeto de lei nº 133/22 que dispõe



sobre a proibição de transporte de mercadorias, bem como de reposição
nas gôndolas, remanejamento, cargas e descargas de mercadorias
internas, em supermercados, hipermercados, varejistas e atacadistas,
por meio de máquinas empilhadeiras, durante horário de atendimento ao
público, no âmbito do município de Goiânia e dá outras
providências, Projeto de lei nº 134/22 que institui a política municipal de
proteção e atenção integral aos órfãos e órfãs do feminicídio, Projeto de
lei nº 135/22 que inclui no calendário oficial do município de Goiânia a
Semana de Conscientização e apoio aos órfãos de feminicídio, Projeto de
decreto legislativo nº 16/22 que institui a Frente Parlamentar em Defesa
e Apoio aos Órfãos do Feminicídio, requerimentos endereçados à
COMURG, à SEINFRA, à SMM e à AMMA; HENRIQUE ALVES, Projeto de
lei nº 136/22 que dispõe sobre a denominação de praça pública
localizada no município de Goiânia no Residencial Alphaville e dá outras
providências; MARLON TEIXEIRA, Projeto de lei nº 137/22 que declara a
"cena alternativa (Undergroud) de Goiânia como sendo patrimônio
cultural imaterial no município de Goiânia; SANDES JÚNIOR, Projeto de
lei nº 138/22 que dispõe sobre a proibição de denominação de
logradouros públicos com nomes de pessoas condenadas por violência
contra a mulher, Projeto de lei nº 139/22 que institui o selo incentivador
da advocacia jovem no município de Goiânia, Projeto de lei nº 140/22 que
dispõe sobre maus-tratos, determinando que os agressores arquem com
as despesas de tratamento do animal agredido, Projeto de lei nº
141/22 que institui o programa de alfabetização de jovens e adultos no
município; LEANDRO SENA, Projeto de lei nº 142/22 que dispõe sobre o
estímulo ao apadrinhamento afetivo de idosos no município de Goiânia,
Projeto de lei nº 143/22 institui o Programa de Atendimento aos
familiares de surdos e dá outras providências; PASTOR
WILSON, requerimento à SME (solicitando a planílha com o quantitativo
de servidores ativos e inativos da instituição); CABO
SENNA, requerimentos endereçados à SEINFRA e à COMURG; LEIA
K L É B I A , requerimento endereçado à SEFIN; JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA, à COMURG e à
S M M ; AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à SMM e à
SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à AMMA, à
COMURG, à SANEAGO, à SEINFRA e ao SINDIPOSTO; WILLIAN
VELOSO, requerimentos endereçados à SEPLANH, à COMURG e ao
Prefeito; e ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos endereçados à COMURG e
ao Prefeito. O Vereador CLÉCIO ALVES solicitou o registro
como presença honrosa do Senhor José Antônio (Ex-Prefeito da
cidade de Itumbiara). O Vereador ANSELMO solicitou a realização
de um minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Odair
Lucindo de Moraes e da Senhora Lourdes Barreto. Às dez horas e



treze minutos (10h13min), o Senhor Presidente passou para a
Ordem do Dia. Foi aprovado o pedido de Inversão de Pauta do
Projeto de lei ordinária nº 580/2021, de autoria do Vereador
HENRIQUE ALVES , que dispõe sobre declaração de utilidade pública da
Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas Católicas, 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 lei ordinária nº 200/2021, de autoria do
Vereador HENRIQUE ALVES , que dispõe sobre o fornecimento e
instalação gratuita, pela concessionária de serviço de água, de válvula de
retenção de ar para hidrômetros em imóveis do município e dá outras
providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Bruno Diniz, com voto em separado pela
aprovação - 1ª votação. Foi aprovado o pedido de vistas para o
Vereador Anselmo; Projeto de lei ordinária nº 327/2021, de autoria
do Vereador SEBASTIÃO PEIXOTO, que institui a campanha
permanente de combate ao racismo e preconceito nas escolas, com
parecer da Comissão de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia,
Relator Vereador Isaías Ribeiro, pela aprovação - 2ª votação. O projeto
foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e
Controle para a confecção do autógrafo de lei. A assessoria do
Vereador Dr. Gian justificou sua ausência por meio de Ofício.  O
Vereador GCM Romário Policarpo, Léo José e Paulo Henrique da
Farmácia estiveram presentes na sessão de forma
remota. Quarenta e sete (47) requerimentos foram aprovados de
plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Um
(01) requerimento foi enviado à Diretoria Legislativa para
ser inserido em Pauta. Às dez horas e quarenta e oito minutos
(11h48min),  o Senhor Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO
ALVES, realizou a contagem do quórum e por não haver número
suficiente de parlamentares para discussão e votação de
matérias, encerrou a presente sessão, convocando outra para o
dia 19.04.2022, no horário regimental. Para constar lavrei esta que,
lida e achada conforme, será assinada pelos membros da
Mesa.xxxxxxxxxx
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