
ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA (46ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e quarenta e sete minutos (09h47min), do dia
trinta e um de maio do ano de dois mil e vinte e dois
(31.05.2022), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
quadragésima sexta (46ª) 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 em
exercício; e ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. No
Expediente foram lidos os seguintes documentos: Ofício nº
116/2022 do Gabinete do Prefeito: encaminha Projeto de Lei nº 201,
de 30 de maio de 2022, de autoria do Poder Executivo, que cria e
denomina unidades educacionais que especifica, no âmbito do Município
de Goiânia (Centros Municipais de Educação Infantil situados no Setor
Centro Oeste, Residencial Brisas do Cerrado, Vila Melage e Escola
Municipal situada no Bairro Santa Genoveva). Ofício nº 117/2022 do
Gabinete do Prefeito: encaminha Projeto de Lei nº 202, de 30 de maio
de 2022, de autoria do Poder Executivo, que cria os Centros Municipais
de Educação Infantil CMEI João Pedro Calembo e CMEI Dona Ramila
(situados no Residencial Vale do Araguaia e no Setor Novo
Mundo). Ofício nº 118/2022 do Gabinete do Prefeito: encaminha
Projeto de lei nº 203, de 30 de maio de 2022, de autoria do Poder
Executivo, que cria e denomina a Escola Municipal de Tempo Integral
Rotary Club de Goiânia e dá outras providências (sediada na Rua 03, nº
141, Setor Leste Universitário). Ofício nº 119/2022 do Gabinete do



Prefeito: encaminha Projeto de Lei nº 204, de 30 de maio de 2022, de
autoria do Poder Executivo, que desafeta de sua destinação primitiva e
autoriza a cessão de uso ao Estado de Goiás de áreas públicas municipais
(situadas nos Setores Residencial Jardim Cerrado 9, Residencial Real
Conquista e Residencial Novo Mundo II). Às nove horas e cinquenta e
quatro minutos (09h54min), o Senhor Presidente passou para o
Pequeno Expediente. O Vereador Ronilson Reis utilizou a
Tribuna.  Apresentaram matérias: MAURO RUBEM, requerimentos
endereçados à  SME e à Câmara Municipal de Goiânia (solicitando
registro nos anais desta Casa de Leis da nota pública da Associação
nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de ensino superior;
Moção de Repúdio à PEC nº 206/2019 em tramitação na Câmara dos
Deputados, a qual propõe a cobrança de mensalidades em Universidades
Públicas Brasileiras e Moção de Solidariedade a todas as entidades e
organizações que participam do movimento #freeassange (libertem
Assange); SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que denomina a via urbana
da BR-153, implantada no município de Goiânia, de Iris Rezende
Machado; AAVA SANTIAGO , requerimentos endereçados à SEINFRA e à
CMG (solicitando audiência pública à respeito da ABICANN - Associação
Brasileira das Industrias de Cannabis); SANTANA GOMES , requerimento
endereçado à AGETUL (solicitando discriminação da receita líquida
alusiva à venda de ingressos, bem como da despesa mensal de
funcionários e manutenção, do período de 2018 a 2022, do Parque
Mutirama e do Zoológico do município de Goiânia); ANSELMO
PEREIRA, Projeto de Lei que altera o artigo 4º da Lei nº 8.216, de 19 de
dezembro de 2003, que regulamenta o Comércio Farmacêutico e fixa
outras providências; MARLON, Projeto de Lei que declara de Utilidade
Pública a entidade Associação Capoeira Luanda; LUCIULA DO
RECANTO, requerimentos endereçados à Presidência (solicitando a
realização de Sessão Especial em Homenagem aos Terapeutas
Ocupacionais e a reserva do saguão da Câmara Municipal para realização
da "Exposição Museu de Meteorítica" - abertura do festival de astronomia
cultural do Estado de Goiás). Os Vereadores Clécio Alves, Pastor
Wilson, Sabrina Garcêz e Anselmo Pereira solicitaram o registro
como presenças honrosas do Prefeito de Aparecida de Goiânia
- Gustavo Mendanha; do Pastor Romeo e do Pastor Gentil; das
Senhoras  Marli Ribeiro, Vicentina e Gisa; das Psicólogas
obstétricas, Dra. Karla Cerávolo, Dra. Mariana Saloio, Dra. Renata
Montes, Dra. Marina Nunes e Dra. Janaina Rodrigues; do
Psicólogo Clínico, Dr. Danilo Suassuna; e do Ginecologista-
Obstetra, Dr. João Baptista de Alencastro. Às dez horas
(10h), perante o Senhor Presidente em exercício, Vereador
Anselmo Pereira, compareceu Welton de Oliveira Lemos, 1º



suplente do Partido Podemos, para tomar posse como Vereador
na Câmara Municipal de Goiânia, em virtude da licença do titular,
Ronilson Reis, licenciado para tratar de interesse particular.
O empossado obteve 2.310 (dois mil, trezentos e dez votos) de
acordo com o diploma expedido pelo Juiz Presidente da Junta
Eleitoral das eleições de 2020. O senhor presidente solicitou que
o empossado ficasse de pé, com o braço direito erguido em
direção às bandeiras nacional, do estado e do município, para
fazer o seguinte compromisso: “Prometo manter, defender e cumprir
a Constituição da República, e a do Estado; observar as leis,
particularmente a Lei Orgânica do município de Goiânia; promover o bem
coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o
mandato que me foi conferido”. Findo o compromisso, determinou o
Senhor Presidente que se lavrasse o Termo de Posse, que lido,
será assinado pelo presidente e pelo empossado. Às dez horas e
vinte quatro minutos (10h24min), o Presidente em exercício,
Vereador Clécio Alves, suspendeu a presente Sessão para o
pronunciamento do Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo
Mendanha. Às onze horas e onze minutos (11h11min), o
Presidente reabriu a presente Sessão e 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
A lves , com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e
Ordenamento Urbano, Relator Vereador Anselmo Pereira, pela aprovação
- 2ª votação. O referido Projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto
de Lei Ordinária nº  159/2022, de autoria do PREFEITO, que dispõe
sobre a autorização para remissão da taxa de desmembramento em
favor da União, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Paulo Henrique da Farmácia, pela aprovação -
1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão de
Finanças, Orçamento e Economia. 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 Lei Ordinária
nº 128/2021, de autoria da Vereadora SABRINA GARCÊZ, que altera a
lei nº 10.386/2019, que dispõe sobre diretrizes para a política pública
municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, com parecer da
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator Vereador
Geverson Abel, pela aprovação - 2ª votação. O projeto foi aprovado e



encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção
ao autógrafo de lei. Projeto de lei ordinária nº 236/2021, de autoria
do Vereador LUCAS KITÃO , que denomina de Rua FN-33 Robson
Ordones, a via cujo marco inicial está localizado na Rua FN-37 e cujo
marco final está na Avenida Central, no setor Jardim Fonte Nova, com
parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano,
Relator Vereador Bruno Diniz, 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 Leandro
Sena justificou sua ausência por meio de Ofício (atestado
médico).  Os Vereadores GCM Romário Policarpo e Anderson
Sales-Bokão estiveram presentes na sessão de forma remota.
Vinte e dois (22) 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 ser inseridos em
Pauta. Às onze horas e vinte e um minutos (11h21min),  o Senhor
Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, realizou a
contagem do quórum e por não haver número suficiente de
parlamentares para discussão e votação das demais 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.xxxxxxxxxx
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