
ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (43ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

Às nove horas e vinte e um minutos (09h21min), do dia
dezenove de maio do ano de dois mil e vinte e dois (19.05.2022),
no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quadragésima
terceira (43ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima nona
(19ª) Legislatura, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Vereador
ROMÁRIO POLICARPO, 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: ROMÁRIO POLICARPO – Presidente;
ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário; e ISAÍAS RIBEIRO -2º Secretário
em exercício. No Expediente foi lido o seguinte documento: Ofício
nº 114/22 do Gabinete do Prefeito – encaminha Projeto de Lei que
desafeta e autoriza a cessão de uso de área pública municipal ao Estado
de Goiás, situada na Avenida Anápolis, Qd. 20, APM Bosque, Parque das
Amendoeiras, nesta Capital, com destinação específica para utilização do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Às nove horas e
quarente e sete minutos (09h47min), o Senhor Presidente
passou para o Pequeno Expediente. Apresentaram
matérias: JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SEINFRA e à Prefeitura; RONILSON REIS, Projeto de Lei que institui no
Calendário do Município de Goiânia o "Dia Municipal em Memória das
Vítimas do Comunismo"; AAVA SANTIAGO,  Projeto de Lei que institui o
Programa de Defesa Pessoal para Mulheres, no Município de Goiânia,
requerimentos endereçados à COMURG, à Presidência da Câmara
(solicitando a reserva do plenário para realização de Sessão Especial  em
Homenagem às Mulheres na Ciência), à SMM e à SEINFRA; ANDERSON
SALES-BOKÃO, requerimentos endereçados à AMMA e à SEINFRA;



THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei que determina a fixação de placa,
cartaz ou banner, informando o endereço e o número telefônico do
disque denúncia da Delegacia Especializada, do Grupo Especializado, às
Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, Projeto de Lei que
determina a fixação de placa, cartaz ou banner, como forma de divulgar o
número telefônico do Disque Denúncia e informações referentes aos
crimes, violências e abusos sexuais e pedofilia; RAPHAEL DA SAÚDE,
requerimento endereçado à Presidência da Câmara (solicitando a reserva
do plenário para realização de Sessão Solene); DR. GIAN, Projeto de
Resolução que reconhece o "cordão de girassol" como instrumento
auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências
ocultas, Projeto de Resolução que institui a medalha Luiz Alberto Maguito
Vilela e dá outras providências; ANSELMO PEREIRA, requerimentos
endereçados à SEINFRA; MARLON TEIXEIRA, Projeto de Lei que autoriza
o Chefe do Poder Executivo a conceder desconto de IPTU dos imóveis das
Organizações Sociais (ONGs), devidamente cadastradas e registradas,
que cuidam dos cães e gatos abandonados, no Município de Goiânia e dá
outras providências. Os Vereadores Clécio Alves, Anselmo Pereira,
Romário Policarpo e Pastor Wilson solicitaram o registro
das presenças honrosas dos servidores municipais presentes no
Plenário; do Representante da AMMA (Jeferson Mendonça); do
Representante da AMUPEGO (Dyherley Caetano); do
Representante da ASMOB (Marco Antônio dos Santos -
cabelo); Representante da Associação dos servidores da GCM
(Makes Paulo Marques); das Representantes dos Procuradores
do Município de Goiânia (Procuradoras do Município Natasha
Palma e Tatiana Accioly); do Presidente da AGCM (Comandante
Welington Paranhos); do Superintendente da Santa Casa
(Irondes José de Morais); do Diretor do SAMU (Dr. Pedro Ivo); e
do Ex-Presidente da GCM (José Eulálio Vieira). Às dez horas e
oito minutos (10h08min), o Senhor Presidente passou para a
Ordem do Dia. Foi aprovado o pedido de inclusão e inversão de
pauta do Projeto de Lei Complementar nº 06, de autoria do
Prefeito, que altera a Lei nº 8.623/2008, que dispõe sobre o plano de
cargos, carreira e vencimentos dos servidores administrativos e
operacionais do quadro permanente da administração direta, autárquica
e fundacional da prefeitura de goiânia e dá outras providências; a Lei nº
9.354/2013, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos da
guarda civil metropolitana e dá outras providências; e a Lei
Complementar nº 313/2018, que dispõe sobre a organização da
Procuradoria-Geral do Município, o Plano de Carreira e vencimentos de
Procurador do Município e dá outras providências, com parecer da
Comissão do Trabalho e Servidores públicos pela aprovação - Relator



Vereador Cabo Senna - 2ª votação. O referido Projeto foi aprovado por
unanimidade (com declaração de voto do Vereador Mauro Rubem, que
estava presente online, e do Vereador Sargento Novandir pela
aprovação). As assessorias dos Vereadores Lucas Kitão, Mauro
Rubem e Kleybe Morais justificaram as ausências dos referidos
parlamentares por meio de Ofício. Trinta e dois (32)
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 vinte e sete minutos (11h27min),  o Senhor
Presidente, Vereador Romário Policarpo encerrou a presente
sessão, convocando outra para quarta-feira, dia 25/05/2022, no
horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada
conforme, será assinada pelos membros da Mesa.xxxxxxxx
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