
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA (41ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

Às nove horas e trinta minutos (09h30min), do dia dezessete de
maio do ano de dois mil e vinte e dois (17.05.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a quadragésima primeira (41ª)
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 CLÉCIO ALVES   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 SANDES JÚNIOR - 2º Secretário em
exercício. Os Vereadores Romário Policarpo e Edgar Duarte,
registraram as presenças honrosas do Secretário de Governo,
Michel Magul e Dra. Rayssa de Souza, Chefe da Casa Civil da
Prefeitura de Goiânia. Às nove horas e quarenta e quatro
minutos (09h44min), O Presidente, Romário Policarpo,
declarou suspensa a presente Sessão para que os Vereadores se
reunissem na sala de reuniões da Presidência, junto à Secretária de
Relações Institucionais, Valéria Petersen, para esclarecerem suas dúvidas
sobre as Emendas Impositivas que não foram atendidas. Não houve
Expediente a ser lido. Apresentaram matérias: ANSELMO
PEREIRA, requerimentos endereçados à Presidência da Câmara
(solicitando Moção de Aplauso à Professora Angelita Pereira de Lima), à
COMURG, à SME, à AMMA, à SEINFRA e à SPGA; MARLON TEIXEIRA,
Projeto de Lei que cria o Dia Municipal da Castração de animais e dá
outras providências; MAURO RUBEM, requerimentos endereçados à
Secretaria Municipal de Cultura, à SMS (solicitando informações e
providências quanto à regularização da elaboração e apresentação do



relatório do quadrimestre anterior (3º quadrimestre) e à disponibilização
dos instrumentos de planejamento em saúde); JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados  à SMM, ao Governo do Estado
de Goiás, à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Relações Institucionais e
à SMS. A assessoria do Vereador Ronilson Reis justificou sua
ausência por meio de Ofício. Dezoito (18) 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
cinquenta minutos (10h50min),  o Senhor Presidente em
exercício, Vereador PASTOR ISAÍAS RIBEIRO, reabriu a Sessão,
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.xxxx
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