
ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA (38ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e três minutos (09h23min), do dia dez de
maio do ano de dois mil e vinte e dois (10.05.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a trigésima oitava (38ª) 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. Não houve Expediente a ser
lido. Às nove horas e trinta e três minutos (09h33min), o Senhor
Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram a
tribuna os Vereadores Mauro Rubem e Anderson Sales -
Bokão. Apresentaram matérias: WILIAN VELOSO, Projeto de Lei que
declara e reconhece a Feira do Sol como patrimônio cultural imaterial do
município de Goiânia e define o local de funcionamento e
realização, Projeto de Lei que declara e reconhece a Feira da Lua como
patrimônio cultural imaterial do município de Goiânia e define o local de
funcionamento e realização, Projeto de Lei que institui o mês "Abril
Marrom" de prevenção e combate às diversas espécies de cegueira, no
âmbito do município de Goiânia; LUCAS KITÃO, Projeto de Lei
que institui no Calendário Municipal Oficial de Eventos de Goiânia o Dia
Municipal do Cientista Político, requerimentos endereçados à Presidência
da Casa, ao Conselho Federal de Medicina (desagravo público em
desfavor do Encontro Nacional dos Cuidadores, Familiares e Pacientes da
Doença de Alzheimer) e ao Prefeito (requerendo que seja feita alteração
na Lei Complementar nº 011, de 11 de maio de 1992, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do município de Goiânia); ANSELMO



PEREIRA, Projeto de Lei que altera a Lei Municipal nº7.500, de 09 de
novembro de 1995, que institui o sistema de portas giratórias nos
estabelecimentos bancários do município de Goiânia, Projeto de Lei que
institui o Dia da Comunidade Portuguesa e dá outras providências;
requerimentos endereçados à SEINFRA, à SMPM, à SECULT, à SEDEC e à
AMMA; LEANDRO SENA, Projeto de Lei que altera a Lei nº 9.498 de 19
de novembro de 2014; HENRIQUE ALVES, Projeto de Lei que dispõe
sobre a declaração de Utilidade Pública do Conselho de Desenvolvimento
Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia e Região Metropolitana -
CODESE; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que institui, no âmbito do
município de Goiânia, a Semana de Segurança Pública, a ser realizada
anualmente na última semana do mês de Abril, requerimentos
endereçados à SEINFRA, à CMG, à SMM e à COMURG; PAULO HENRIQUE
DA FARMÁCIA,  requerimentos endereçados à SEINFRA, à SMM, à
COMURG e à AMMA; ANSELMO PEREIRA E GABRIELA
RODART, Projeto de Lei que declara como patrimônio cultural imaterial
do município de Goiânia a Santa Missa Tridentina, da forma
extraordinária do rito romano, rezada na capela histórica de São José;
MAURO RUBEM, requerimentos endereçados ao Secretário Municipal de
Saúde (que preste informações e adote as providências para a
regularização, em caráter de urgência, dos prazos de pagamento pelos
serviços prestados ao SUS pelas clínicas de diálise), à Presidência (requer
o uso da Tribuna Livre para os ex-secretários municipais do meio
ambiente e da saúde, Sr. Osmar Pires Martins Jr. e Sr. Elias Rassi
Neto); GABRIELA RODART, requerimento endereçado à Presidência
(avocação de Projeto); CABO SENNA, requerimentos endereçados à
SEINFRA, à COMURG, ao GOVERNADOR e à CBMGO; JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA, à SMM e ao
Prefeito. O Vereador ANSELMO PEREIRA solicitou o registro como
presenças honrosas das Senhoras Professoras Ludmila e
Cristiane da ADEJAC (Associação Desportiva Jardim Caravelas). O
Vereador Lucas Kitão apresentou requerimento solicitando a
alteração, no painel eletrônico do Plenário desta Casa de Leis, de
sua filiação partidária, passando a constar o  Partido Social
Liberal - PSL (atual União Brasil-UB). Às nove horas e cinquenta e
oito minutos (09h58min), o Senhor Presidente passou para a
Ordem do Dia. Projeto de Lei Ordinária nº 150/2021, de autoria do
Vereador EDGAR DUARTE , que dispõe sobre a proibição da
comercialização e distribuição de qualquer substância ou produto
cosmético, de beleza ou higiene pessoal e perfumes, cujo
desenvolvimento, fabricação ou manipulação envolva testes com
animais, com parecer da Comissão de Proteção, Direitos e Defesa dos
Animais, Relatora Vereadora Aava Santiago, 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 251/2021, de autoria do Vereador ANSELMO PEREIRA, que dispõe
sobre declarar de utilidade pública a "Associação Desportiva Caravelas-
Adejac" e dá outras providências, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Bruno Diniz, pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.  Foi aprovado o
pedido de Inclusão e Inversão de Pauta do Projeto de Lei nº 333/19, de
autoria do Vereador ANDERSON SALES-BOKÃO, que altera a Lei
nº 8.242, de 07 de janeiro de 2004, que proíbe  a exigência de cheque ou
nota promissória no atendimento médico-hospitalar de pacientes ou
pessoas responsáveis pelo paciente, em hospitais, clínicas e similares do
município de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Mauro Rubem, pala aprovação - 1ª votação.
Foi aprovado o pedido de vistas ao Vereador Clécio Alves. Projeto de Lei
ordinária nº 514/2021, de autoria do Vereador MARLON TEIXEIRA,
que confere ao município de Goiânia o Título de Capital da Diversidade
Musical, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Paulo Henrique da Farmácia, pala aprovação - 1ª
votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.  Projeto de Lei ordinária nº
09/2022, de autoria do Vereador CABO SENNA, que altera a redação do
inciso II, §2º, do artigo 3º da Lei nº 10.315/2019, ampliando de sete (07)
anos para dez (10) anos o tempo máximo de uso de motocicletas dos
prestadores de serviço, denominados Moto-táxis, com parecer da
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, 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 39/2022, de
autoria do Vereador RAPHAEL DA SAÚDE, que denomina que o centro
municipal de educação infantil, a ser implantado na Rua Américo
Vespúcio, qd.208, lotes 16/18/20, CEP 74.710-240, Jardim Novo Mundo,
seja nomeado CMEI Dona Ramila, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Pedro Azulão Jr., pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.  Projeto de Lei
ordinária nº 73/2022, de autoria do Vereador MAURO RUBEM, que
declara como patrimônio cultura imaterial do município de Goiânia a
"Cultura Hip Hop" e dá outras providências, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Bruno Diniz, pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.  Projeto de



Resolução nº 06/2021, de autoria do Vereador ANSELMO PEREIRA,
que altera dispositivos da Resolução nº 04/2015, que institui a Medalha
Francisco Januário da Gama Cerqueira e dá outras providências, com
parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator
Vereador Marlon Teixeira, pela aprovação - 2ª votação. O projeto foi
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para
realizar a publicação. Foram aprovados os seguintes
requerimentos: 4.380 do Vereador Mauro Rubem;  3.561 a 3.563 e
3.938 do Vereador Geverson Abel; 4.175 e 4.176 do Vereador
Geverson Abel; 4.434 do Vereador Mauro Rubem; 4.441 do Vereador
Ronilson Reis; 4.478 e 4.479 da Vereadora Gabriela Rodart; 4.528 da
Vereadora Gabriela Rodart; 4.530 do Vereador Leandro Sena e 4.531
a 4.535 do Vereador Mauro Rubem. As assessorias dos Vereadores
Kleybe Morais, Léo José e Santana Gomes justificaram as
ausências dos referidos parlamentares por meio de Ofício.
Quarenta (40) 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 ser inseridos em
Pauta. Às dez horas e vinte e sete minutos (10h27min), o Senhor
Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, 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 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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