
ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA (36ª) 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
quatro de maio do ano de dois mil e vinte e dois (04.05.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a trigésima sexta (36ª)
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 55/2022 do Gabinete da Vereadora
Gabriela Rodart: solicita, ao Exmo. Sr. Presidente GCM Romário
Policarpo, que seja alterada sua sigla partidária nos registros
desta Casa de Leis, tendo a mesma saído do Partido Democracia
Cristã (DC), estando no momento no Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB). Ofício nº 101/2022 do Gabinete do Prefeito:
encaminha Projeto de Lei nº 158, de 02 de maio de 2022, que
cria e denomina o Centro Municipal de Educação Infantil Ceasa,
localizado na BR-153, quadra GP3, lote Ceasa, Jardim Guanabara,
nesta Capital. Ofício nº 103/2022 do Gabinete do Prefeito: encaminha
Projeto de Lei nº 159, de 03 de maio de 2022, que dispõe sobre a
autorização para remissão de taxa de desmembramento sobre
imóvel público em favor da União. Às nove horas e quarenta e
quatro minutos (09h44min), o Senhor Presidente passou para o
Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os seguintes
Vereadores: Mauro Rubem e Santana Gomes.  Apresentaram
matérias: WILLIAN VELOSO, Projeto de Decreto Legislativo que



concede título de cidadão goianiense ao Sr. Diego de Castilho Suckow
Magalhães pelos relevantes serviços prestados ao Município de
Goiânia, requerimentos endereçados à SMM e à COMURG; AAVA
SANTIAGO, Projeto de Lei que estabelece a garantia de acesso e
permanência da criança no estabelecimento de ensino frequentado por
sua mãe, pai e ou/responsável e requerimentos endereçados à SEINFRA;
LEANDRO SENA, requerimento endereçado à Presidência da Casa
(solicitando realização de audiência pública sobre o consentimento do
marido/companheiro para autorizar a mulher a realizar procedimentos de
inserção dos métodos contraceptivos); ANSELMO PEREIRA,
requerimentos endereçados à SMESP, à SEINFRA, à COMURG, à
SANEAGO e à SMM; GABRIELA RODART, requerimento endereçado à
SMS (solicitando informações sobre a Secretaria Municipal de Saúde);
SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que institui, no município de Goiânia,
o Observatório da Saúde Mental, requerimento endereçado à Presidência
da Casa (moção de repúdio contra a faculdade que impediu três alunas
de entrar por estarem com seus filhos pequenos), à SMS, à SME, à
SEPLANH e ao Prefeito; MAURO RUBEM, requerimentos endereçados à
Prefeitura de Goiânia (solicitando que preste informações sobre a
suspensão de presença fixa da Guarda nas unidades das Secretaria
Municipais de Saúde e Educação de Goiânia, solicitação de abertura de
diálogo com os feirantes da Feira Hippie, assim como a autorização para
o funcionamento desta feira às sextas-feiras), à Presidência da Casa
(solicitando realização de Audiência Pública sobre limpeza urbana e
resíduos sólidos), à SMS (requer do secretário informações sobre os
procedimentos adotados no combate à Dengue no município de Goiânia,
solicitação de reposição em caráter de urgência dos serviços e insumos
necessários ao tratamento de diabetes nas unidades de saúde do
Município de Goiânia); THIALU GUIOTTI,  requerimentos endereçados à
COMURG e à SEINFRA; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos
endereçados à SEINFRA e ao Prefeito; ANDERSON SALES-
BOKÃO, requerimento endereçado à Presidência da  Casa (realização de
moção de aplauso ao Senhor João Carlos Rodovalho Costa). Os
Vereadores Clécio Alves, Paulo Henrique da Farmácia, Ronilson
Reis e Isaías Ribeiro solicitaram o registro como presenças
honrosas as visitas dos senhores Lindomar Ferreira (Coronel do
Corpo de Bombeiros), Dr. Robson de Oliveira e Dr. João Paulo
César Lima (Secretário de Governo de Palmas). Às nove horas e
cinquenta e nove minutos (09h59min), o Senhor Presidente
passou para a Ordem do Dia. Projeto de Lei Complementar nº
03/2022, de autoria do PREFEITO, que altera a lei complementar nº
11/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Goiânia; a lei complementar nº 223/2011, que introduz



alterações nas leis complementares nº 11/1992, nº 202/2009, nº
207/2010 e nº 214/2011 e dá outras providências; e a lei complementar
nº 313/2018, que dispõe sobre a organização da Procuradoria Geral do
Município, o Plano de Carreira e Vencimentos de Procurador do Município
e dá outras providências, com parecer da Comissão de Trabalho e
Servidores Públicos, 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
le i . Projeto de Lei Complementar nº 05/2022, de autoria do
PREFEITO, que altera a lei complementar nº 236/2012, que cria os
cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às
endemias e dá outras providências e a lei nº 8.483/2006, que dispõe
sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente
no município de Goiânia e dá outras providências, com parecer da
Comissão de Trabalho e Servidores Públicos, Relator Vereador Pedro
Azulão Júnior, pela aprovação - 2ª votação. O projeto foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a
confecção do autógrafo de lei. As assessorias dos Vereadores
Henrique Alves e Léo José justificaram as ausências dos referidos
parlamentares por meio de Ofício. Quarenta e seis (46)
requerimentos foram aprovados de plano, pelo Senhor
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do
artigo 82 do Regimento Interno. Dez (10) requerimentos
foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em
Pauta. Às dez horas e vinte e cinco minutos (10h25min),  o
Senhor Presidente, Vereador Romário Policarpo, realizou a
conferência de quórum e, não havendo número suficiente de
parlamentares em Plenário,  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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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