
ATA DA TRIGÉSIMA (30ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º)
ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

Às nove horas e vinte e quatro minutos (09h24min), do dia
dezenove de abril do ano de dois mil e vinte e dois (19.04.2022),
no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a trigésima (30ª)
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 ISAÍAS RIBEIRO para ler um trecho bíblico e, em seguida,
designou o Vereador ANSELMO PEREIRA 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
e xe r c í c i o . No Expediente foram lidos os seguintes
documentos: Ofício nº 89/2022 do Gabinete do Prefeito:
encaminha emenda modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº
05/2022, de autoria do Prefeito, 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 dos Direitos da Criança e do Adolescente no município e dá
outras providências, nos autos do Processo nº 00000.001841.2022-58.
Ofício nº 82/2022 do Gabinete do Prefeito: encaminha mensagem
para dar conhecimento sobre a abertura de créditos adicionais
extraordinários. Ofício nº 93/2022 do Gabinete do Prefeito:
encaminha Projeto de Lei nº 144, de 18/04/2022,  que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de
2023 e dá outras providências. Mensagem nº 15/2022 do Gabinete
do Prefeito: encaminha Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 14, de 09
de março de 2022, que altera a Lei nº 8.448, de 2 de agosto de 2006,



oriundo do Projeto de Lei nº 56/2021, Processo nº 20210429, de autoria
do Vereador Thialu Guiotti. Às nove horas e cinquenta e nove
minutos (09h59min), o Senhor Presidente passou para o Pequeno
Expediente. Utilizaram a tribuna os seguintes Vereadores: 
Sabrina Garcêz e Sargento Novandir.  Apresentaram matérias:
SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que institui a Política Municipal de
Prevenção à Automutilação em Jovens no Município de Goiânia e dá
outras providências, requerimentos endereçados à Presidência da Casa
(solicitando que a Assessoria de Cerimonial apresente a relação das
programações solenes e entrega de títulos, a serem realizadas neste
Poder), à COMURG e à SMM; HENRIQUE ALVES,  Projeto de Lei que
regulamenta, no âmbito da Administração Pública, dispositivos da Lei
Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que trata da liberdade
econômica; PEDRO AZULÃO JR., Projeto de Lei que concede título de
cidadã goianiense à Sra. Ana Maria Oliveira de Queiroz Teófilo pelos
relevantes serviços prestados à municipalidade; MAURO RUBEM,
requerimentos endereçados à Presidência da Casa (solicitando ao
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás -TCM/GO, a
execução de auditorias de conformidade e operacional no Instituto
Municipal de Assistência à Saúde - IMAS; solicitando a realização de
Sessões Solenes para Outorga da Medalha do Mérito em Destaque às
mulheres na Defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos Sociais, dos
Direitos Políticos e da Cidadania "Maria Campos Batista - Dona
Santa"; Outorga da Medalha de Mérito em Destaque aos Direitos
Humanos e Cidadania "Dom Tomás Balduíno"; realização de Sessão
Especial em homenagem aos profissionais da educação do Município de
Goiânia; Sessão Solene para entrega da Comenda do Mérito de
Assistência Social "Dona Gercina Borges Teixeira"; e requerendo o
arquivamento do Projeto de Lei nº 253/2021, que revoga a Lei nº 10.612,
de 14 de abril de 2021, que dispõe sobre a proibição de cursos à
distância na área da saúde); THIALU GUIOTTI, requerimentos
endereçados à COMURG e à SEINFRA; CLÉCIO ALVES,  requerimentos
endereçados à Prefeitura de Goiânia; JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA e à COMURG;
AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à SEINFRA, à COMURG, à
AMMA, à SMM e ao Prefeito; GABRIELA RODART,  requerimentos
endereçados à SME (solicitando informações sobre a situação da
estudante Maria Júlia Aguiar Ferreira), à Regional do Corpo
de Bombeiros Militar (requer informações sobre a vistoria para
funcionamento do Centro de Reabilitação São Paulo Apóstolo - CRESPA) e
à SEINFRA; e SANTANA
GOMES, requerimento endereçado à COMURG. Os Vereadores
Henrique Alves e Anselmo Pereira solicitaram o registro como



presenças honrosas dos Doutores Rafael Brasil (Conselheiro
Seccional da OAB/GO) e Eduardo Cardoso Jr. (Diretor Tesoureiro
da OAB/GO). Às dez horas e dez minutos (10h10min), o Senhor
Presidente passou para a Ordem do Dia. Veto nº 78/2021, de
autoria do PREFEITO, que veta integralmente o autógrafo de lei nº
138/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 162/2021, de autoria do
Vereador RAPHAEL DA SAÚDE, que determina que os serviços
terceirizados pelo Poder Público que utilizam veículos, caminhões e
máquinas para prestação de serviços sejam equipados com GPS para
rastreamento, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Pastor Wilson, pela manutenção do veto
integral - votação única. O veto foi mantido por maioria e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para
realizar a comunicação ao Prefeito. Veto nº 80/2021, de autoria
d o PREFEITO, que veta parcialmente o autógrafo de lei nº 140/2021,
oriundo do Projeto de Lei nº 82/2020, de autoria da Vereadora LÉIA
KLÉBIA, que altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.844, de 09 de junho
de 2016, que institui a política municipal de proteção dos direitos da
pessoa com transtorno de espectro autista, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Geverson Abel, com
voto em separado pela refeição - votação única. O veto foi
mantido por maioria e encaminhado ao Núcleo de Processamento
e Controle para realizar a comunicação ao Prefeito. Veto nº
81/2021, de autoria do PREFEITO, que veta integralmente o autógrafo
de lei nº 148/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 227/2020, de autoria do
Vereador GCM ROMÁRIO POLICARPO, que institui o programa de
atendimento médico nos CMEI's municipais e conveniados com o
município de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Geverson Abel, pela manutenção do veto -
votação única. O veto foi mantido por maioria e encaminhado ao
Núcleo de Processamento e Controle para realizar a comunicação
ao Prefeito. Veto nº 07/2022, de autoria do PREFEITO, que veta
integralmente o autógrafo de lei nº 174/2021, oriundo do Projeto de Lei
nº 256/2020, de autoria do Vereador CABO SENNA, que desafeta área
pública municipal de sua destinação primitiva e a denomina de Praça
Felicitá, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Izídio Alves, pela rejeição do veto - votação única. O
Veto foi rejeitado por maioria e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para realizar a comunicação ao
Prefeito.  Foi aprovada a inversão de Pauta do Projeto de lei
ordinária nº 612/2021, de autoria do PREFEITO, que desafeta e
autoriza a doação de área pública municipal (Park Lozandes, nesta
capital) à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás, com parecer da



Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, Relator
Vereador Pedro Azulão Júnior, pela aprovação - 2ª votação. O referido
projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento
e Controle para a confecção do autógrafo de lei. Às dez horas e
trinta e oito minutos (10h38min) foi suspensa a presente Sessão
para homenagem ao ex-servidor Wilson Violati, proposta pela
Vereadora Aava Santiago e a entrega de Título de Cidadão
Goianiense In memorian. A assessoria da Vereadora Luciula do
Recanto e do Vereador Léo José justificaram as ausências dos
referidos parlamentares por meio de Ofício. O Vereador GCM
Romário Policarpo esteve presente na sessão de forma remota.
Cinquenta e cinco (55) requerimentos foram aprovados de plano,
pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea
“a” do artigo 82 do Regimento Interno. Oito (08) requerimentos
foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em
Pauta. Às onze horas e vinte um minutos (11h21min), o
Presidente em exercício, Vereador Clécio Alves reabriu a Sessão
e a encerrou, convocando outra para o dia seguinte, no horário
regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme,
será assinada pelos membros da Mesa.xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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