
ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA (44ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e dois minutos (09h22min), do dia vinte e
cinco de maio do ano de dois mil e vinte e dois (25.05.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quadragésima
quarta (44ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima nona
(19ª) Legislatura, presidida pelo Senhor Vereador ANSELMO PEREIRA,
que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor
Presidente convidou o Vereador ISAÍAS RIBEIRO para ler um trecho
bíblico e, em seguida, designou o Vereador JUAREZ LOPES 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:  ANSELMO PEREIRA - Presidente em
exercício, JUAREZ LOPES  - 1º Secretário em exercício e ISAÍAS
RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. Não houve expediente a ser
lido. Às nove horas e trinta e sete minutos (09h37min), o Senhor
Presidente passou para o Pequeno Expediente. Apresentaram
matérias: JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SEMAS (solicitando informações acerca da legalidade da área destinada
ao Núcleo de Assistência Social - NAS - do Parque Atheneu, localizado na
Rua 2.012, Quadra Z, Lote 26, Unidade 201 - Parque Atheneu) e à SMS
(solicitando informações sobre a legalidade da área destinada ao Posto
de Saúde do Parque Atheneu, localizado na Avenida Parque Atheneu,
Quadra Área, Lote 16, Unidade 201 - Parque Atheneu); ANSELMO
PEREIRA, requerimentos endereçados à COMURG, ao Prefeito, à SMM e
à SEINFRA; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que institui, no âmbito do
município de Goiânia, a Semana da Defesa da Democracia, a ser
realizada anualmente na Semana do Dia cinco (05) de Outubro. O
Vereador CLÉCIO ALVES esteve presente de forma remota (on-
line), por estar acometido pela dengue e pela COVID-19.
Estiveram também presentes de forma online os Vereadores



Marlon e Mauro Rubem. Às nove horas e quarenta minutos
(09h40min), o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia.
Projeto de lei ordinária nº 187/2021, de autoria do Vereador
GEVERSON ABEL, que institui a carteira de identificação do autista (CIA)
no âmbito do município de Goiânia, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Mauro Rubem, pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para
a Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de lei ordinária
nº 245/2021, de autoria do Vereador LEANDRO SENA, que declara de
utilidade pública a Associação Brasileira de Regularização Fundiária
Urbana, com parecer da Comissão de Educação, Ciência, Cultura e
Tecnologia, Relatora Vereadora Gabriela Rodart, 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 407/2021, de autoria do Vereador
EDGAR DUARTE, que institui no âmbito do município de Goiânia a
política municipal para prevenção, tratamento e apoio às pessoas com
doença de alzheimer e outras demências, aos seus familiares e
cuidadores e dá outras providências, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Marlon Teixeira, pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para
a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.  Projeto
de  Lei ordinária nº 569/2021, de autoria do Vereador RAPHAEL DA
SAÚDE, que institui no calendário oficial de datas e eventos do município
de Goiânia o Dia do Condutor de Ambulância, a ser comemorado
 anualmente no dia dez (10) de outubro, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Marlon Teixeira, pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para
a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto
de lei ordinária nº 582/2021, de autoria do Vereador HENRIQUE
ALVES, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública a Igreja
Tabernáculo Mundial da Cura, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, Relator Vereador Willian Veloso, pela aprovação - 1ª
votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia . Projeto de Lei
ordinária nº 604/2021, de autoria da Vereadora GABRIELA RODART,
que institui o Dia da Assunção de Maria, a ser comemorado e incluído o
calendário oficial do município no dia 15 de agosto, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Pastor
Wilson, projeto reconstituído - sem parecer - 1ª votação. O projeto
foi aprovado e encaminhado para a Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia. Foram aprovados os seguintes
requerimentos: 4.672 do Vereador Anselmo Pereira; 4.695 e 4.696



d o Vereador Joãozinho Guimarães; 4.710 e 4.723 do Vereador
Mauro Rubem. Doze (12) requerimentos foram aprovados de
plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea
“a” do artigo 82 do Regimento Interno. Dois (02) requerimentos
foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em
Pauta. Às dez horas e três minutos (10h03min),  o Senhor
Presidente em exercício, Vereador ANSELMO PEREIRA, 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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