
ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA (34ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e cinco minutos (09h25min), do dia vinte e
oito de abril do ano de dois mil e vinte e dois (28.04.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a trigésima quarta (34ª)
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 LEANDRO SENA 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
exercício. Não houve Expediente a ser lido. Às nove horas e
quarenta minutos (09h40min), o Senhor Presidente passou para
o Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os seguintes
Vereadores: Sargento Novandir e Mauro Rubem. Apresentaram
matérias: MARLON TEIXEIRA, Projeto de Lei que dispõe sobre o
reconhecimento do bem imaterial que especifica como patrimônio
cultural goiano; GABRIELA RODART, Projeto de Decreto Legislativo que
institui a medalha Olavo de Carvalho, a ser conferida aos filósofos,
educadores e intelectuais goianienses e dá outras providências,
requerimentos endereçados ao Hospital Alberto Rassi-HGG (informações
à respeito do paciente Yuri Alan Soares dos Anjos) e à ENEL (solicitando
informações sobre a questão dos postes de madeira no Setor Santa
Genoveva); JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SEINFRA e à Prefeitura; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade dos Centros Municipais de Educação Infantil e
creches da rede pública, bem como as creches e berçários
particulares do Município de Goiânia, aceitarem o armazenamento e



oferecimento de leite materno ordenhado; THIALU GUIOTTI,
requerimentos endereçados à Presidência da Casa (solicitando realização
de Sessão Solene em homenagem aos comunicadores de Rádio), ao
Prefeito, à SEINFRA, à COMURG e à SMM; AAVA SANTIAGO,
requerimentos endereçados à SMM, à COMURG, à SEINFRA, à GCM e à
SSP; SANDES JÚNIOR, requerimento endereçado à SEINFRA. Às dez
horas e treze minutos (10h13min), o Senhor Presidente passou
para a Ordem do Dia. Projeto de Lei Complementar nº
04/2022, de autoria do PREFEITO, que altera a lei complementar nº
91/2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 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 Trabalho e Servidores
Públicos, Relator Vereador Cabo Senna, pela aprovação com emendas -
2ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para a confecção do autógrafo de
l e i . Projeto de Lei Ordinária nº 23/2022, de autoria
d o PREFEITO, que altera a lei nº 8.546/2007,  que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do Art.37, inciso
IX, da Constituição Federal e dá outras providências, com parecer da
Comissão de Trabalho e Servidores Públicos, Relator Vereador Pedro
Azulão Jr., 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
120/2022, de autoria do PREFEITO, que concede revisão geral da
remuneração aos servidores municipais na forma que especifica, com
parecer da Comissão de Trabalho e Servidores Públicos, Relator Vereador
Anselmo Pereira, pela aprovação com emendas - 2ª votação. O projeto
foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e
Controle para a confecção do autógrafo de lei. Projeto de Lei nº.
289/2021, de autoria de LEANDRO SENA,  que proíbe profissionais de
saúde ou plano de seguro/saúde de exigir consentimento do
cônjuge/companheiro para realizar procedimento de inserção dos
métodos contraceptivos, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, Relator Vereador Mauro Rubem, pela aprovação - 1ª
votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão
de Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei Ordinária nº
294/2021, de autoria do PREFEITO, que revoga a lei nº 6.319/1985, que
dispõe sobre o grupamento de estagiários e dá outras providências, com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator



Vereador Mauro Rubem, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi
aprovado e encaminhado para a Comissão de Trabalho e
Servidores Públicos. Projeto de Lei Ordinária nº 355/2021, de
autoria do Vereador SEBASTIÃO PEIXOTO, que dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de redutor de vazão nas torneiras dos prédios
públicos municipais, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Mauro Rubem, pela aprovação - 1ª votação.
Foi aprovado o pedido de vistas ao Vereador Anselmo
Pereira. Projeto de lei ordinária nº 479/2021, de autoria do Vereador
RAPHAEL DA SAÚDE, que declara de utilidade pública o instituto de
educação, cultura e vida - Casa Cultura da Juventude e dá outras
providências, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, Relator Vereador Anselmo Pereira, 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 485/2021, de autoria do Vereador
ISAÍAS RIBEIRO, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública da
Associação Aliança Futebol Clube, com parecer da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator Vereador Joãozinho
Guimarães, pela aprovação - 2ª votação. O projeto foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a
confecção do autógrafo de lei. Foram aprovados os seguintes
requerimentos:  3.812 do Vereador Leo José; 3.829 do Vereador
Anselmo Pereira;  4.029 do Vereador Anselmo Pereira;  4.232 do
Vereador Leandro Sena; 4.254 do Vereador Pastor Wilson; 4.403,
4.404 e 4.406 da Vereadora Gabriela Rodart; e 4.407 do Vereador
Mauro Rubem. O requerimento nº. 4.380 do Vereador Mauro Rubem
foi posto em destaque a pedido da Vereadora Gabriela Rodart,
colocado em discussão e votação no painel eletrônico, entretanto
não foi votado por falta de quórum. Às dez horas e quarenta
minutos (10h40min), o Presidente em exercício, Vereador
Anselmo Pereira, suspendeu a presente Sessão para o uso da
Tribuna Livre por parte da escritora e servidora efetiva da SME,
Senhora Danielle Assis, que explanou sobre seu livro "Como sou inÚtil:
como enfrentar a depressão persistente e outros transtornos que afetam
a aprendizagem, a pedido do Vereador Mauro Rubem . A assessoria do
Vereador Kleybe Morais justificou sua ausência por meio de
Ofício. Trinta e um (31) requerimentos foram aprovados de
plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Dois (02)
requerimentos foram enviados à Diretoria Legislativa para serem
inseridos em Pauta. Às onze horas e três minutos (11h03min),  o
Senhor Presidente em exercício, Vereador ANSELMO PEREIRA,



reabriu a presente Sessão, 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 a próxima terça-feira, 03/05/2022, no horário
regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será
assinada pelos membros da Mesa.xxxxxxxxxx
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