
ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA (48ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

Às nove horas e vinte e quatro minutos (09h24min), do dia
dois de junho do ano de dois mil e vinte e dois (02.06.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quadragésima
oitava (48ª) 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 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: CLÉCIO
ALVES – Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário; e
ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. Não houve Expediente
a ser lido. Às nove horas e trinta minutos (09h30min), o Senhor
Presidente passou para o pequeno expediente. Utilizaram a
tribuna os seguintes Vereadores: Welton Lemos, Pedro Azulão
Jr., Anselmo Pereira e Aava Santiago. Apresentaram matérias:
AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que estabelece a obrigatoriedade de
divulgação de informações sobre injúria racial em eventos esportivos, no
âmbito do município de Goiânia; MAURO RUBEM, Projeto de Lei que
dispõe sobre a Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e
Periurbana, requerimentos endereçados ao INSS (solicitando ao Gerente
Executivo do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, Sr. Wirley Castro
Vargas, informações sobre o número de segurados afastados de suas
atividades habituais por conta da contaminação da Covid-19), à
Prefeitura e à SMS (requer o pagamento imediato dos valores



correspondentes ao vale-alimentação em atraso aos servidores da
Secretaria Municipal de Saúde e o encaminhamento de Projeto de Lei
prevendo o pagamento deste benefício juntamente aos rendimentos
destes servidores); JOÃOZINHO GUIMARÃES,  Projeto de Decreto
Legislativo que concede título honorífico de cidadão goianiense ao
Senhor Amilton Batista de Faria Filho, requerimentos endereçados à
SEINFRA; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que institui a Semana
dedicada à saúde mental nas instituições de ensino do município de
Goiânia; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à SEINFRA, à
COMURG e à SEDEC;  MARLON TEIXEIRA, requerimentos endereçados
ao Prefeito; GABRIELA RODART,  requerimentos endereçados à SME, à
SMS (pedido de informações ao Secretário Municipal de Educação sobre
denúncia de professores contratados para trabalho em finais de semana
e feriados sem a remuneração devida, e ainda, pedido
de esclarecimentos ao Secretário Municipal de Saúde sobre situação
precária do centro de saúde da família do Setor Leste Universitário),
à AMMA e à SEDEC; PAULO HENRIQUE DA FARMÁCIA,  requerimentos
endereçados à SEINFRA, à CMTC, à COMURG, à SMM, à SME e à
AMMA. Os Vereadores Anselmo Pereira, Clécio Alves e Romário
Policarpo solicitaram o registro como presenças honrosas do
Prefeito de Sancrerlândia, Senhor Itamar Leão, do Ex-Deputado e
Vereador, Senhor Helio de Sousa e do Ex-Governador, Senhor
Marconi Perillo. Às dez horas e treze minutos (10h13min), o
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia. Projeto de Lei
Ordinária nº 159/2022, de autoria do PREFEITO, que dispõe sobre a
autorização para remissão das taxas de desmembramento em favor da
União, com parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia,
Relator Vereador Anselmo Pereira, pela aprovação - 2ª votação. O projeto
foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para a confecção do autógrafo de lei. Às onze horas  e dezessete
minutos (11h17min), o Senhor Presidente Romário Policarpo
suspendeu a presente Sessão para que o Ex-Governador Marconi
Perillo usasse a Tribuna. As assessorias dos Vereadores Santana
Gomes, Luciula do Recanto e Juarez Lopes justificaram
as ausências dos referidos parlamentares por meio de Ofício. O
Vereador Izídio Alves também justificou sua ausência por
motivos pessoais. Vinte e três (23) 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 minutos
(11h30min),  o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO
POLICARPO, reabriu a presente Sessão e a encerrou, convocando



outra para a próxima terça-feira, dia 07/06/2022, no horário
regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será
assinada pelos membros da Mesa.xxxxx
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