
ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA (37ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e dois minutos (09h22min), do dia
cinco de maio do ano de dois mil e vinte e dois (05.05.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a trigésima sétima (37ª)
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 RONILSON REIS 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: ROMÁRIO POLICARPO – Presidente; ANSELMO
PEREIRA - 1º Secretário; e ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em
exercício. No expediente foi lido o seguinte documento: Mensagem nº
18/2022 do Gabinete do Prefeito: Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº
28, de 30 de março de 2022, que autoriza a criação do Instituto de
Tecnologia de Goiânia - Maguito Vilela e dá outras providências, oriundo
do Projeto de Lei nº 08/2021, Processo nº 20210161, de autoria do
Vereador Léo José. O Vereador Ronilson Reis apresentou
requerimento físico solicitando a concessão de Licença de
interesse particular, sem remuneração ou qualquer ônus para a
administração, pelo prazo de 124 (cento e vinte e quatro dias),
tendo início no dia 30 de maio e finalizando no dia 30 de
setembro do corrente ano, nos termos que dispõe o artigo 50,
inciso II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia,
combinado com os artigos 64, inciso XV e 72, inciso II, da Lei
Orgânica do Município. Apresentaram matérias: AAVA SANTIAGO,
Projeto de Lei que institui no município de Goiânia a semana do mutirão
do emprego, a ser realizada, anualmente, a partir do dia 1 de maio,
requerimentos endereçados à SEINFRA, à GCM, à COMURG e à SMM;



GEVERSON ABEL, Projeto de Lei que introduz alterações na Lei
nº 6.925, de 03 de dezembro de 1990; THIALU GUIOTTI, requerimento
endereçado à Presidência (solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei nº 424/2021); JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos
endereçados à SEINFRA, à SMM e ao Prefeito e ANSELMO
PEREIRA, requerimentos endereçados à SEINFRA e à COMURG. Às
nove horas e trinta e três minutos (09h33min), o Senhor
Presidente passou para a Ordem do Dia. A assessoria dos
Vereadores Juarez Lopes, Henrique Alves e Dr. Gian justificaram
as ausências dos referidos parlamentares por meio de Ofício. Às
nove horas e trinta e seis minutos (09h36min), o Senhor
Presidente suspendeu a presente Sessão. Foram aprovados
cinquenta e um (51) requerimentos 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 nove horas e quarenta
e nove minutos (09h49min),  o Senhor Presidente, Vereador
ROMÁRIO POLICARPO, reabriu a presente Sessão e 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,
dia 10/05/2022, no horário regimental. Para constar lavrei esta que,
lida e achada conforme, será assinada pelos membros da
Mesa.xxxxxxxxxx
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