
ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA (49ª) 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
sete de junho do ano de dois mil e vinte e dois (07.06.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quadragésima
nona (49ª) 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. No Expediente foi lida a
mensagem nº 21/2022 do Gabinete do Prefeito: Veto integral ao
autógrafo de lei nº 38, de 26 de abril de 2022, de autoria do Vereador
Sandes Júnior, que institui a autorização da disponibilização pelo Poder
Executivo do soro antiofídico e outros imunobiológicos, conforme
especifica. Às nove horas e trinta minutos (09h30min), o Senhor
Presidente passou para o pequeno expediente. O Vereador
Welton Lemos utilizou a Tribuna. Apresentaram matérias: AAVA
SANTIAGO, Projeto de Lei que institui o "Selo Escola Amiga do Autismo"
no âmbito do município de Goiânia, requerimentos endereçados à SMM e
à SEINFRA; WELTON LEMOS,  Projeto de Lei que consolida a legislação
goianiense relativa à proteção e defesa da mulher; SANTANA
GOMES, Projeto de Lei que institui, no município de Goiânia, a Semana
Municipal de Conscientização das Doenças da Tireoide, a ser realizada
anualmente na Semana do Dia 25 de maio (Dia Internacional da
Tireoide), passando a integrar o Calendário Oficial de Eventos do
Município, requerimento endereçado à SMM; GABRIELA RODART,
requerimentos endereçados à SMS (solicitando esclarecimentos e



providências sobre a situação crítica e precária do CAIS Campinas) e à
SMM;JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SANEAGO
e à SEINFRA. 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. Um (01) requerimento foi
enviado à Diretoria Legislativa para ser inserido em Pauta. As
assessorias dos Vereadores Kleybe Morais e Dr.
Gian justificaram suas ausências por meio de Ofício.  Às
nove horas e quarenta e dois minutos (09h42min), o Senhor
Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, solicitou a
conferência de quórum para adentrar na Ordem do Dia, e, por
não haver número suficiente de parlamentares para discussão e
votação de 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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