
ATA DA TRIGÉSIMA NONA (39ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
(2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e oito minutos (09h28min), do dia onze de
maio do ano de dois mil e vinte e dois (11.05.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a trigésima nona (39ª) 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 PASTOR WILSON  para ler um trecho bíblico e, em seguida,
designou o Vereador PEDRO AZULÃO JR. 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; PEDRO
AZULÃO JR. - 1º Secretário; e ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em
e xe r c í c i o . No Expediente foram lidos os seguintes
documentos: Ofício nº 109/2022 do Gabinete do Prefeito:
encaminha o Projeto de Lei nº 165/2022 que desafeta de sua destinação
primitiva e autoriza a permissão de uso de área pública municipal em
favor da Arquidiocese de Goiânia - Capela São Francisco de Assis. Ofício
nº 110/2022 do Gabinete do Prefeito: encaminha anexo à Lei
Orçamentária anual - Lei nº 10.729 de 07 de janeiro de 2022, com o
relatório das emendas impositivas ao orçamento do ano de 2022, o qual
contempla as emendas apresentadas e que possuem impeditivo técnico,
porquanto inviável sua execução em face de análises realizadas pelos
órgãos e entidades da administração pública municipal. Ofício nº
111/2022 do Gabinete do Prefeito: encaminha emenda ao Projeto de
Lei Complementar nº 06/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera
a Lei nº 8.623, de 26 de março de 2008, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores administrativos e
operacionais do quadro permanente da administração direta, autárquica
e fundacional da Prefeitura Municipal de Goiânia e dá outras
providências; a Lei nº 9.354, de 08 de novembro de 2013, que dispõe
sobre o Plano de Carreira e vencimentos da Guarda Civil Metropolitana de



Goiânia e dá outras providências e a Lei Complementar nº 313, de 30 de
outubro de 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. Às nove horas e
quarenta minutos (09h40min), o Senhor Presidente passou para
o Pequeno Expediente. O Vereador Mauro Rubem utilizou a
tribuna. Apresentaram matérias: JOÃOZINHO GUIMARÃES, Projeto
de Lei que institui o Dia Municipal  da Natação no município de Goiânia,
requerimentos endereçados à Prefeitura, ao Governo de Goiás e à SMM;
LÉO JOSÉ, Projeto de Decreto Legislativo que concede Título Honorífico
de Cidadão Goianiense ao Sr. Eduardo Gomes dos Santos, requerimento
endereçado à Presidência (solicitando moção de aplauso para o Gustavo
Mendanha); SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que dispõe sobre a
criação da "Arena Sertaneja" no município de Goiânia, requerimentos
endereçados ao Prefeito; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que institui no
âmbito do Município de Goiânia o Dia Municipal de mobilização no
combate à fome, a ser comemorado anualmente aos dezesseis dias do
mês de outubro, requerimentos endereçados à SEINFRA e à SMM;
GABRIELA RODART, requerimento endereçado à Presidência desta
Casa de Leis (solicitando Sessão Especial em Homenagem à Comunidade
Surda do Estado de Goiás); WILLIAN VELOSO, requerimentos
endereçados à Presidência (solicitando realização de Audiência Pública
sobre a Apraxia de fala na infância), à SEINFRA, à COMURG, à SMM e à
AMMA; SANDES JÚNIOR, requerimentos endereçados à SEINFRA. O
Vereador Romário Policarpo solicitou o registro em ata
e parabenizou o Vereador Mauro Rubem pelo seu aniversário.  Às
nove horas e cinquenta e três minutos (09h53min), o Senhor
Presidente passou para a Ordem do Dia. Foi aprovado o pedido de
Inclusão e Inversão de Pauta do Processo nº. 2022/007, de autoria do
Prefeito, referente ao Ofício nº. 856/2021, que consta a indicação
de membros para a Agência de Regulação de Goiânia. O referido
ofício foi rejeitado por maioria. Projeto de Lei ordinária nº
501/2021, de autoria do PREFEITO, que desafeta de sua destinação
primitiva e autoriza a permissão de uso de área pública municipal,
localizada na Rua JC 28, no Jardim Curitiba, nesta capital, com parecer da
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, Relator
Vereador Thialu Guiotti, 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
42/2022, de autoria do Vereador GCM ROMÁRIO POLICARPO, que
dispõe sobre declarar de utilidade pública o Instituto dos Raros Christiane
Toledo - IRCT 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.  Foram
aprovados os seguintes requerimentos: 4.441 do Vereador Ronilson
Reis e 3.954 do Vereador Santana Gomes. A assessoria do
Vereador Dr Gian justificou sua ausência por meio de Ofício.
 Vinte e três (23) requerimentos foram aprovados de plano, pelo
Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a”
do artigo 82 do Regimento Interno. Três (03) requerimentos
foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em
Pauta. Às dez horas e vinte e oito minutos (10h28min),  o Senhor
Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO, realizou a contagem
do quórum e por não haver número suficiente de parlamentares
para discussão e votação das demais 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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