
ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA (47ª) 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
primeiro de junho do ano de dois mil e vinte e dois (01.06.2022),
no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quadragésima
sétima (47ª) 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 BRUNO DINIZ 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: CLÉCIO ALVES  – 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
quarenta e oito minutos (09h48min), o Senhor Presidente passou
para o pequeno expediente. O Vereador Mauro Rubem utilizou a
tribuna. Apresentaram matérias: ISAÍAS RIBEIRO, Projeto de
Le i que dispõe sobre a necessidade das concessionárias de veículos
instaladas no município de Goiânia afixarem, em local visível, a lista de
doenças, deficiências e necessidades especiais que permitem a compra
de veículos com descontos decorrentes da isenção de impostos e dá
outras providências, requerimento endereçado à Presidência da Câmara
(solicitando realização de Sessão Especial em homenagem aos
biomédicos); JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SEINFRA e à Presidência da Câmara (solicitando realização de Sessão
Solene em homenagem aos 35 anos do Encontro de Casais da Paróquia
Cristo Rei - Parque Atheneu); ANDERSON SALES-BOKÃO,  Projeto de
Decreto Legislativo que concede o Título de Cidadão Goianiense ao
Reverendíssimo Senhor Dom Levi Bonatto pelos relevantes serviços
prestados ao município de Goiânia; AAVA SANTIAGO, requerimentos
endereçados à SEINFRA, à COMURG e à SMM; RAPHAEL DA SAÚDE,
requerimento endereçado à Prefeitura (solicitando informações sobre o



"Programa Goiânia Esporte"); SANTANA GOMES,  requerimento
endereçado à SEINFRA; WILLIAN VELOSO, requerimento endereçado à
SEINFRA, à COMURG, à GCM e à AMMA; MAURO RUBEM, requerimentos
endereçados à SMS e à Secretaria Estadual de Saúde (solicitando
informações sobre as ações de combate à COVID-19 e a relação do
número de servidores - por órgão - afastados em face da testagem
positiva), à Fecomércio/GO (solicitando, ao Presidente, informações sobre
as ações que vem sendo desenvolvidas na entidade e o número de
colaboradores da indústria, comércio e prestadores de serviços afastados
de suas atividades por conta de contaminação por COVID-19), ao TJ-GO
(solicitando informações sobre as ações de combate à COVID-19 e a
relação de número de servidores, no âmbito do Poder Judiciário em
Goiânia, afastados em face da testagem positiva). O Vereador Welton
Lemos solicitou o registro como presença honrosa do Senhor
Geraldo, Coordenador da Orquestra dos Violeiros do Estado de
Goiás. O Vereador Edgar Duarte solicitou o registro como
presença honrosa dos Senhores Dr. Fagner José Domingos,
Marquinho Goyá e Levi Rafael. A Vereadora Léia Klébia solicitou
o registro em ata sobre seu requerimento à Presidência da
Câmara Municipal buscando melhorias na estrutura da Comissão
da Mulher desta Casa de Leis. Às dez horas e um minuto
(10h01min), o Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES,
suspendeu a presente Sessão a pedido do Vereador Romário
Policarpo, para que os Vereadores se reunissem na Sala de
Reuniões da Presidência para tratarem de assunto interno da
Casa. A assessoria do Vereador Lucas Kitão justificou sua
ausência por meio de Ofício.  Trinta (30) 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 onze horas e trinta e
um minutos (11h31min),  o Senhor Presidente em exercício,
Vereador ANSELMO PEREIRA, reabriu e 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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