
ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA (45ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e seis minutos (09h26min), do dia vinte e
seis de maio do ano de dois mil e vinte e dois (26.05.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quadragésima
quinta (45ª) 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 KLEYBE MORAIS  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. No Expediente foram lidos os seguintes
documentos: Ofício nº 115/2022 do Gabinete do Prefeito:
encaminha o Projeto de Lei nº 194, de 19 de maio de 2022, de autoria do
Poder Executivo, que denomina Viaduto Bispo Abigail Carlos de Almeida o
viaduto situado no encontro da Avenida Goiás com a Avenida Perimetral
Norte, nesta Capital. Ofício nº 52/2022 do Gabinete do Prefeito:
solicita a retirada e consequente arquivamento do Projeto de Lei nº 194,
de 19 de maio de 2022, de autoria do Poder Executivo, que denomina
Viaduto Bispo Abigail Carlos de Almeida o viaduto situado no encontro da
Avenida Goiás com a Avenida Perimetral Norte, no município de Goiânia,
com fulcro no artigo 90 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Goiânia. Às nove horas e trinta e nove minutos (09h39min), o
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Usou a
Tribuna o Vereador Santana Gomes. Apresentaram matérias:
SABRINA GARCÊZ, requerimentos endereçados à Secretaria



Extraordinária de Regularização Fundiária (solicitando informações sobre
Processos de Regularização - Setor Parque Tremendão, Vila Concórdia e
Parque das Amendoeiras), à Secretaria de Esportes, ao Prefeito e à
SEPLANH; JOÃOZINHO GUIMARÃES, Projeto de Lei que dispõe sobre a
inclusão do ensino de música como atividade extracurricular não
obrigatória na grade curricular das escolas municipais de Goiânia, Projeto
de Lei que dispõe sobre a cassação do Alvará de Localização e
Funcionamento das empresas que sejam condenadas por comercializar,
adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender produtos oriundos de
ações criminosas, Projeto de Lei que declara de Utilidade Pública a
Associação AMAR MAIS, requerimentos endereçados à SEINFRA e ao
Prefeito; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que institui, no âmbito do
Município, o Programa de cuidado com a saúde mental dos profissionais
da Rede Municipal de Saúde - Saudavelmente, requerimentos
endereçados à SEINFRA e à SMM; SANTANA GOMES,  requerimento
endereçado à Presidência (solicitando a avocação de Projetos de
Lei);  LUCIULA DO RECANTO, requerimento endereçado à Presidência
da Casa (solicitando a realização de Sessão Solene em homenagem ao
Médico Anestesista do Estado de Goiás); MAURO RUBEM, requerimentos
endereçados à SEINFRA, à SME (solicitando pagamento dos valores em
atraso correspondentes ao auxílio transporte e ao auxílio gratificação por
regência, aos contratados para substituição dos servidores efetivos
afastados temporariamente), à Presidência da Casa (solicitando
realização de Audiência Pública para discussão sobre o Palácio da Cultura
e de Moção de Aplauso à AUSSM-GO); LUCAS KITÃO,  Projeto de Lei que
declara de Utilidade Pública a entidade Associação dos Proprietários de
Carros Antigos (APCAR) e requerimento endereçado ao Prefeito. O
Vereador Santana Gomes solicitou o registro como presença
honrosa do Secretário de Governo (Michel Afif Magul). Às nove
horas e cinquenta e cinco minutos (09h55min), o Senhor
Presidente passou para a Ordem do Dia. Foi aprovado o pedido
de Inclusão e Inversão de Pauta do Projeto de lei ordinária
nº 185/2022, de autoria do Vereador Clécio Alves, que denomina
logradouro público (viaduto localizado na Avenida Goiás sobre a Avenida
Perimetral), com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Mauro Rubem, pela aprovação - 1ª votação.  O referido
projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão de Habitação,
Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de lei ordinária nº
273/2019, de autoria do Vereador ROMÁRIO POLICARPO, que autoriza
o Programa "Abrace uma Ciclovia" e dá outras providências, 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. A assessoria do Vereador Pedro
Azulão Jr. justificou sua ausência por meio de Ofício. Os
Vereadores Clécio Alves e Mauro Rubem estiveram presentes na
sessão de forma remota. Vinte e Um (21) requerimentos foram
aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o
que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.
Seis (06) requerimentos foram enviados à Diretoria Legislativa
para serem inseridos em Pauta. Às dez horas e dezesseis minutos
(10h16min),  o Senhor Presidente em exercício, Vereador
ANSELMO PEREIRA, suspendeu a presente Sessão para realização
da Sessão Solene de Outorga da Medalha Pedro Ludovico
Teixeira e Título de Cidadão Goianiense ao Arcebispo Dom João
Justino de Medeiros Silva e ao Padre Braúlio Roger Martins
Nunes Pereira. Às onze horas e quarenta e seis minutos
(11h46min), o Presidente em exercício reabriu a presente Sessão
e a encerrou, convocando outra para a próxima terça, dia
31/05/2022, no horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida
e achada conforme, será assinada pelos membros da Mesa.xxxxxxxxxx
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