
ATA DA QUADRAGÉSIMA (40ª) 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
doze de maio do ano de dois mil e vinte e dois (12.05.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quadragésima (40ª)
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 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: CLÉCIO ALVES  – Presidente em exercício; ANSELMO
PEREIRA - 1º Secretário; e AAVA SANTIAGO  - 2ª Secretária em
e xe r c í c i o . No expediente foram lidos os seguintes
documentos: Mensagem nº 19/2022 do Gabinete do Prefeito: Veto
Parcial ao Autógrafo de Lei nº 32, de 06 de abril de 2022 - que acrescenta
o art. 2º - C à Lei nº 9.843, de 09 de junho de 2016, oriundo do Projeto de
Lei nº 88, de 06 de abril de 2021, Processo nº 20210548, de autoria da
Vereadora Lucíula do Recanto; mensagem nº 20/2022 do Gabinete
do Prefeito: Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 29, de 05 de abril de
2022, que cria o programa de combate ao Vandalismo e dá outras
providências, oriundo do Projeto de Lei nº 194/2021, Processo nº
20210964, de autoria da Vereadora Gabriela Rodart. Às nove horas e
trinta e um minutos (09h31min), o Senhor Presidente passou
para o Pequeno Expediente. A Vereadora Luciula do Recanto fez
uso da Tribuna. Apresentaram matérias: WILLIAN VELOSO, Projeto
de Lei que institui o Programa de Vacinação Domiciliar à Pessoa com
Deficiência ou Idoso restrito ao domicílio, no âmbito do município de
Goiânia, Projeto de Lei que dispõe sobre cotas para Pessoa com
Deficiência em cargos comissionados do Poder Executivo e Poder



Legislativo Municipal e dá outras providências; EDGAR DUARTE, Projeto
de Lei que institui o Programa "Adote um Campo de Futebol" e dá outras
providências, Projeto de Lei que dispõe sobre a permanência do
fisioterapeuta nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do município;
JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SMM, ao
Prefeito e ao Governo do Estado; SANTANA GOMES,  requerimentos
endereçados à SEINFRA e à COMURG; THIALU GUIOTTI, requerimentos
endereçados à CMTC e à SEINFRA; AAVA SANTIAGO,  Projeto de Lei que
dispõe sobre a inclusão de tipagem sanguínea e do fator RH no ato da
matrícula e nas carteiras de estudantes das redes públicas e particulares
de ensino no município de Goiânia e dá outras providências,
requerimentos endereçados à COMURG, à SMM e à SEINFRA; MARLON
TEIXEIRA, Projeto de Lei que autoriza o Chefe do Poder Executivo a
conceder desconto no IPTU dos imóveis cujos contribuintes adotarem
cães e gatos e dá outras providências, no município de Goiânia,
requerimento endereçado ao Prefeito; SABRINA GARCÊZ, requerimento
endereçado à SMS; ANSELMO PEREIRA, requerimento endereçado à
Presidência da Casa (solicitando realização de Sessão Especial em
homenagem ao Dia do Químico); PEDRO AZULÃO JR., requerimento
endereçado à Presidência da Casa (solicitando a realização de Sessão
Solene em Homenagem aos técnicos em enfermagem e enfermeiros da
Região Noroeste). Os Vereadores Clécio Alves, Lucas Kitão e Cabo
Senna solicitaram o registro como presenças honrosas dos
alunos do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos; do Ex-
Vereador Tiãozinho Porto; do Senhor Wesley e do escritor do
Livro João e o Bem-te-vi, Senhor André Júlio. Às dez horas e
dois minutos (10h02min), o Senhor Presidente passou para a
Ordem do Dia. Foi aprovado o pedido de Inclusão e Inversão de
Pauta do Projeto de Resolução nº. 009/2021, de autoria do Vereador
RONILSON REIS, que proíbe o porte e a posse de armas nas
dependências da Câmara Municipal de Goiânia, com parecer da Comissão
de Segurança Pública e Patrimonial, Relator Vereador Geverson Abel,
pela aprovação. Foi negado pedido de vistas ao Vereador Cabo Senna e
Rejeitada a Emenda apresentada pelo Vereador Sargento Novandir, a
qual foi rejeitada por maioria. Os Vereadores Willian Veloso e Marlon
Teixeira declararam, de modo verbal, seus votos favoráveis à referida
Emenda. O aludido projeto foi aprovado por maioria, com votos
contrários dos seguintes Vereadores: Gabriela Rodart, Sargento
Novandir e Cabo Senna. Projeto de lei ordinária nº 26/2021, de
autoria da Vereadora SABRINA GARCÊZ, que dispõe sobre o
atendimento psicológico para as parturientes no município de Goiânia e
dá outras providências, com parecer da Comissão de Saúde e Assistência
Social, 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
Decreto Legislativo nº 61/2021, de autoria do Vereador RONILSON
REIS, que concede título honorífico de cidadania goianiense ao Pr.
Eduardo Seabra Tomaz, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, Relator Vereador Pedro Azulão Júnior, pela aprovação -
votação única. O projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para publicação. Projeto de Decreto
Legislativo nº 65/2021, de autoria do Vereador LÉO JOSÉ, que
concede título de cidadão goianiense ao Sr.Franklin Henrique Freitas dos
Santos, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Kleybe Morais, pela aprovação - votação única. O
projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento
e Controle para publicação. Projeto de Decreto Legislativo nº
66/2021, de autoria do Vereador LÉO JOSÉ, que concede título de
cidadão goianiense ao Sr. Hilton Jaquim Melo Júnior, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Izidio
Alves, pela aprovação - votação única. O projeto foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para publicação. Projeto de Decreto Legislativo nº 84/2021, de
autoria da Vereadora GABRIELA RODART, que concede título de
cidadão goianiense ao Sr. Major Vitor Hugo, pelos relevantes serviços
prestados ao município de Goiânia, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Bruno Diniz, pela
aprovação - votação única. O projeto foi aprovado (com voto em
contrário da Vereadora Aava Santiago) e encaminhado ao Núcleo
de Processamento e Controle para publicação. Projeto de
Decreto Legislativo nº 87/2021, de autoria do Vereador MARLON
TEIXEIRA, que concede título honorífico de cidadania goianiense à
Senhora Maria Roselene Deusdará Cruvinel, "Rose Cruvinel", com parecer
da Comissão de Constituição Justiça e Redação, Relator Vereador Paulo
Henrique, pela aprovação - votação única. O projeto foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e controle
para publicação. Projeto de Decreto Legislativo nº 96/2021, de
autoria do Vereador MAURO RUBEM, que concede título de cidadão
goianiense ao Sr.Manoel Leonilson Bezerra Rocha, pelos relevantes
serviços prestados ao município de Goiânia, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Pastor Wilson, pela
aprovação - votação única. O projeto foi aprovado e encaminhado
ao Núcleo de Processamento e Controle para publicação. Projeto
de Decreto Legislativo nº 98/2021, de autoria do Vereador
JOÃOZINHO GUIMARÃES, que concede título honorífico de cidadão
goianiense ao Senhor Lucas de Godoi Silva, com parecer da Comissão de



Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Mauro Rubem, pela
aprovação - votação única. O projeto foi aprovado e encaminhado
ao Núcleo de Processamento e Controle para publicação. Projeto
de Decreto Legislativo nº 99/2021, de autoria do Vereador
JOÃOZINHO GUIMARÃES, que concede título honorífico de cidadão
goianiense ao Sr. Orcalino Martins de Moura, com parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Mauro Rubem, pela
aprovação - votação única. O projeto foi aprovado e encaminhado
ao Núcleo de Processamento e Controle para publicação. Projeto
de Decreto Legislativo nº 07/2021, de autoria do Vereador SANTANA
GOMES, que concede título honorífico de cidadão goianiense ao Sr. José
Humberto Haidar, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Pedro Azulão Júnior, pela aprovação - votação
única. O projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para publicação. Projeto de Decreto
Legislativo nº 14/2022, de autoria do Vereador JOÃOZINHO
GUIMARÃES, que concede título honorífico de cidadania goianiense ao
Sr. Rafael de La Torre Vargas,com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, Relator Vereador Pedro Izídio Alves, pela aprovação -
votação única. O projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para publicação. Às dez horas e
cinquenta e sete minutos (10h57min) o Senhor Presidente em
exercício, Vereador Anselmo Pereira, suspendeu a presente
Sessão para o uso da Tribuna Livre por parte do Senhor Jônatas
Silva, que explanou sobre o princípio da laicidade da República e
do Estado Brasileiro, a pedido do Vereador Mauro Rubem.
Posteriormente, foi realizada Homenagem às Mães da Câmara
Municipal, em comemoração ao dia das Mães, comemorado no
dia 08/05 do presente ano. Foram aprovados os seguintes
requerimentos: 4.445 a 4.447 do Vereador Anselmo Pereira; 4.608 da
Vereador Aava Santiago; 4.624 da Vereador Gabriela Rodart; 4.625 e
4.626 do Vereador Lucas Kitão; 4.634 do Vereador Mauro Rubem;
4.642 do Vereador Léo José; 4.643 do Vereador Willian Veloso; e 4.661
da Vereadora Gabriela Rodart. As assessorias dos Vereadores
Geverson Abel e Dr. Gian justificaram suas ausências por meio de
Ofício. Vinte e seis (26) requerimentos foram aprovados de
plano, 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 onze horas e quarenta e oito minutos
(11h48min), a Senhora Presidente em exercício, Vereadora Léia
Klébia, reabriu e encerrou a presente sessão, convocando outra



para a próxima terça-feira, dia 17/05/2022,  no horário
regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será
assinada pelos membros da Mesa.xxxxxxx
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