
ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA (32ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte minutos (09h20min), do dia vinte e seis de
abril do ano de dois mil e vinte e dois (26.04.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a trigésima segunda (32ª)
Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima nona (19ª) Legislatura,
presidida pelo Senhor Vereador ROMÁRIO POLICARPO, que a declarou
aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente convidou o
Vereador PASTOR WILSON  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: ROMÁRIO POLICARPO – Presidente ; JUAREZ LOPES  - 1º
Secretário em exercício; e ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em
e xe r c í c i o . No Expediente foram lidos os seguintes
documentos: Mensagem nº 16/22 do Gabinete do Prefeito
– Encaminha Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 27/2022,
oriundo do Projeto de Lei nº 156/2021, de autoria do Vereador
Santana Gomes, que “Dispõe sobre a criação do Projeto
Musicalidade de Goiânia e dá outras providências”. Mensagem
nº 17/22 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto Parcial
ao Autógrafo de Lei nº 026/2022, oriundo do Projeto de Lei nº
135/2021, de autoria do Vereador Sandes Júnior, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de emissão de diplomas em braile aos
alunos com deficiência visual nas instituições públicas e
privadas de Ensino no âmbito do Município de Goiânia”. Às nove
horas e cinquenta e cinco minutos (09h55min), o Senhor
Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna
o Vereador Mauro Rubem. Apresentaram matérias: ISAÍAS
RIBEIRO, Projeto de Lei que dispõe sobre as ações de incentivo para o
"Programa de Assistência e proteção" destinado às crianças e



adolescentes que ficaram órfãos em razão do feminicídio, Projeto de Lei
que dispõe sobre a necessidade de atendimento psicológico prioritário
para crianças e adolescentes filhos de vítimas de feminicídio no município
de Goiânia; WILIAN VELOSO, Projeto de Lei que institui o Dia Municipal
de Conscientização da Apraxia de Fala na Infância (AFI), no Município de
Goiânia, Projeto de Lei que estabelece que a negativa de matrícula
escolar deverá ser apresentada por termo escrito e com justificativa, por
instituições de ensino públicas ou privadas, no âmbito do Município de
Goiânia; LUCAS KITÃO,  Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a
conceder o direito real de uso de bem imóvel municipal para implantação
de atividades com ou sem fins lucrativos, Projeto de Lei que denomina de
Praça Padre João de Bona Filho o local entre a Avenida T-10 e Avenida T-
11, no Setor Bueno; LEANDRO SENA, Projeto de Decreto Legislativo que
concede título honorífico de cidadania goianiense a Edgar Madruga
Teixeira Júnior; AAVA SANTIAGO , Projeto de Resolução que cria o
espaço "Galeria Ana Braga", reservado para afixação de mural com
exposição fotográfica de Parlamentares Mulheres da Câmara Municipal
de Goiânia, requerimentos endereçados à SMM e à SEINFRA; SABRINA
GARCÊZ, requerimentos endereçados à Presidência da Casa
(solicitando que haja transparência em relação às programações solenes
e entrega de títulos, a serem realizadas na Câmara Municipal de Goiânia),
à SEINFRA e ao Prefeito; GABRIELA RODART,  requerimentos
endereçados à Presidência da Casa (solicitando a realização de Sessão
Solene para homenagear os profissionais da Arte, do Cinema e da
Fotografia), à SME (informações acerca da obrigatoriedade do uso de
máscaras e vacinas em escolas e, ainda, apuração, esclarecimentos e
tomada de providências acerca do CMEI Sara e Rebeca, localizado no
Jardim Liberdade) e à COMURG; MAURO RUBEM, requerimentos
endereçados à Presidência da Câmara Municipal (solicitando o uso da
Tribuna Livre na Sessão do Dia 05/05/2022, para que os ex-secretários
exponham as injustas perseguições judiciais por eles sofridas, típicas de
Lawfare; a realização de audiência pública para discussão sobre a
revitalização do centro de Goiânia e tombamento do roteiro Art Déco do
Município; a realização de audiência pública sobre o livro "Cem Anos dos
Comunistas no Movimento Sindical"); THIALU GUIOTTI, requerimentos
endereçados à SEINFRA e à COMURG; JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA e à Prefeitura;
PAULO HENRIQUE,  requerimentos endereçados à SMM, à COMURG, à
SEINFRA e à AMMA; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados
à SEINFRA, à COMURG, à SMM, à CMTC, à SME e ao Prefeito. Os
Vereadores Clécio Alves, Romário Policarpo, Anderson Sales e
Pastor Isaías solicitaram o registro como presença honrosa do
Presidente da AMMA, Luan Alves. Ronilson Reis, Sargento



Novandir, Juarez Lopes, Andreson Sales e Romário Policarpo
felicitaram o Vereador Clécio Alves pelo seu aniversário na
presente data. Às dez horas e dois minutos (10h02min), o Senhor
Presidente passou para a Ordem do Dia. Foi aprovado o pedido
de Inversão de Pauta do Projeto de Lei Ordinária nº 504/2021, de
autoria do PREFEITO, que desafeta de sua destinação primitiva e
autoriza a permissão de uso de área pública municipal na Avenida dos
Jardins com Avenida Nossa Senhora do Rosário - Jardins Itália, nesta
capital, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e
Ordenamento Urbano, Relator Vereador Geverson Abel, pela aprovação -
2ª votação. O referido projeto foi aprovado e encaminhado ao
Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do
autógrafo de lei. Projeto de Lei ordinária nº 477/2021, de autoria
do Vereador HENRIQUE ALVES , que dispõe sobre denominação de
praça pública na Rua RC-07 com RC-16 no Residencial Real Conquista,
que passa a denominar-se de Praça Heno Jácomo Perillo, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Izídio
Alves, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e
encaminhado para a Comissão de Habitação, Urbanismo e
Ordenamento Urbano. Projeto de Resolução nº 19/2021, de autoria
da Vereadora AAVA SANTIAGO , que denomina Espaço de Acolhimento
Vereadora Ana Braga, a sala da ouvidoria da mulher da Câmara Municipal
de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Willian Veloso, pela aprovação - 1ª votação. O projeto
foi aprovado e encaminhado para Comissão de Habitação,
Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei complementar
nº 04/2022, de autoria do PREFEITO, que altera a lei complementar nº
91/2000, que dispõe sobre o estatuto do magistério público do município
de Goiânia; a lei nº 9.128/2011, que dispõe sobre o plano de cargos,
carreiras e vencimentos dos trabalhadores administrativos da educação
do município de Goiânia e dá outras providências, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Marlon
Teixeira, pela aprovação com emendas - 1ª votação. O projeto foi
aprovado e encaminhado para a Comissão de Trabalho e
Servidores Públicos. Projeto de Lei ordinária nº 120/2022, de
autoria do PREFEITO, que concede revisão geral da remuneração aos
servidores municipais na forma que especifica, com parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Willian Veloso, pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para
a Comissão de Trabalho e Servidores Públicos. Projeto de Lei
ordinária nº 52/2021, de autoria da Vereadora SABRINA GARCÊZ, que
dispõe sobre obrigatoriedade dos condomínios residenciais, comerciais



ou mistos, no município de Goiânia, notificarem ocorrências/indícios de
violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou
idosos, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Izídio Alves, pela aprovação - 1ª votação. Há emenda
aprovada pelos membros da CCJR. O projeto foi aprovado e
encaminhado para a Comissão de Segurança Pública e
Patrimonial. Projeto de Lei ordinária nº 68/2021, de autoria do
Vereador SANDES JÚNIOR, que dispõe sobre a autorização do executivo
a disponibilizar soro antiofídico e outros imunobiológicos nas unidades de
pronto atendimento do município de Goiânia e dá outras providências,
com parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social, Relator
Vereador Célio Silva, 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
498/2021, de autoria do Vereador DR. GIAN, que dispõe sobre a
garantia de prioridade de vagas para matrículas em CMEI's aos órfãos da
Covid-19 no 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, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto
de Lei Ordinária nº 592/2021, de autoria do Vereador DR. GIAN, que
dispõe sobre declarar de utilidade pública a Missão Amar Sem Fronteiras
e dá outras providências, 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 Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Foram
aprovados os seguintes requerimentos: 3.359 e 3.360 da Vereadora
Sabrina Garcêz; 3.737 e 3.738 da Vereadora Sabrina Garcêz; 3.831
da Vereadora Sabrina Garcêz; 4.031, 4.032 e 4.042 do Vereador Mauro
Rubem; 4.177 a 4.179 do Vereador Marlon Teixeira ; 4.183 a 4.185 da
Vereadora Gabriela Rodart; 4.210 do Vereador Mauro Rubem; 4.233
do Vereador Lucas Kitão; 4.326 da Vereadora Gabriela Rodart; e
4.338 a 4.343 do Vereador Mauro Rubem. Foram concedidas vistas ao
Vereador Clécio Alves dos requerimentos nº. 4.030 e 4.033, ambos de
autoria do Vereador Mauro Rubem.  A assessoria do Vereador Léo
José justificou sua ausência por meio de Ofício. Cinquenta e oito
(58) requerimentos foram aprovados de plano, pelo Senhor
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do
artigo 82 do Regimento Interno. Seis (06) requerimentos
foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em
Pauta. Às dez horas e trinta e um minutos (10h31min), o Senhor
Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, após ter
esgotado a pauta, 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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