
ATA DA QUINQUAGÉSIMA (50ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
(2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e cinco minutos (09h25min), do dia oito de
junho do ano de dois mil e vinte e dois (08.06.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a quinquagésima (50ª) 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
l i d o . Apresentaram matérias: JOÃOZINHO GUIMARÃES,
requerimentos endereçados à SEINFRA; ISAÍAS RIBEIRO, Projeto de Lei
que institui o Dia Municipal da Mulher de Carreira Jurídica, requerimentos
endereçados à SEINFRA e à Presidência da Câmara (homenagem aos
intérpretes de libras); MARLON TEIXEIRA, Projeto de Lei que autoriza o
Chefe do Poder Público Municipal a realizar iluminação em locais
destinados à travessia de pedestres ao longo dos corredores exclusivos
do transporte coletivo; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados
à Presidência da Câmara (solicitando entrega de Comendas Literária
Antônio Almeida), ao Prefeito, à COMURG, à SMM, à SEINFRA e à SME;
WELTON LEMOS,  requerimento endereçado ao Prefeito (solicita a
adesão da Prefeitura ao SNE para desconto de 40% nas multas de
trânsito); HENRIQUE ALVES, requerimentos endereçados à SEPLANH
(desapropriação de área) e à Presidência da Casa (solicitando
homenagem ao dia do Vigilante);  AAVA SANTIAGO , requerimentos
endereçados à SMM; THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei que institui a
obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e de



máscaras de proteção respiratória, dentro de unidades de saúde públicas
e privadas, como medida preventiva de saúde pública e dá outras
providências, requerimentos endereçados à SEINFRA; MAURO
RUBEM, requerimentos endereçados à Presidência da Casa e PM-GO
(solicitando Moção de Repúdio ao Agente da Polícia Militar que impediu a
entrada de torcedora com a camiseta da torcida vilanovense antifascista
no jogo do Vila Nova x Grêmio, realizado no dia 29/05/2022), à SEPLANH
e à AMMA (solicita informações e marcação no espaço físico dos traçados
que delimitam a Zona de Preservação Ambiental e a área de Preservação
Permanente localizadas no Setor Solar Ville), ao Prefeito (requer que a
Prefeitura preste esclarecimentos sobre descumprimento de obrigações
ambientais referentes ao Residencial Fonte das Águas, pela imobiliária
Cascão Agribusiness Participações S.A) e à SEINFRA; EDGAR
D U A R T E , requerimento endereçado à SMS; LUCAS
KITÃO, requerimentos endereçados à SMM, à SEINFRA e à COMURG;
RAPHAEL DA SAÚDE, requerimentos endereçados ao Prefeito. Os
Vereadores Clécio Alves, Anselmo Pereira e Isaías
Ribeiro solicitaram o registro como presenças honrosas dos
estudantes da escola de iniciação esportiva Adejac, do Vereador
de Paraúna, Luizinho Entregador e dos Advogados, Dr. Diego
Rangel, Dr. Jean e Dr. Adrian. Às dez horas e
um minuto (10h01min), o Senhor Presidente passou para a
Ordem do Dia. Veto nº 03/2022, de autoria do PREFEITO, que veta
integralmente o autógrafo de lei nº 157/2021, oriundo do projeto de lei nº
213/2021, de autoria do Vereador GCM Romário Policarpo, que autoriza,
à Prefeitura de Goiânia, o acréscimo de 5% ( cinco por cento) ao
percentual máximo para a contratação de operações de crédito e dá
outras providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Geverson Abel, pela manutenção do veto -
votação única. O veto integral foi mantido por unanimidade e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a
comunicação do Prefeito. Veto nº 09/2022, de autoria do PREFEITO, 
que veta integralmente o autógrafo de lei nº 01/2022, oriundo do projeto
de lei nº 48/2021, de autoria da Vereadora Sabrina Garcez, que dispõe
sobre a concessão de auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar no Município de Goiânia e dá outras
providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Pastor Wilson, pela rejeição do veto - votação
única. O veto integral foi mantido por maioria e encaminhado ao Núcleo
de Processamento e Controle para a comunicação do Prefeito. Veto nº
11/2022, de autoria do PREFEITO, que veta integralmente o autógrafo
de lei nº 06/2022, oriundo do projeto de lei nº 177/2021, de autoria da
Vereadora Aava Santiago, que institui, no âmbito do município de



Goiânia, o programa empregue uma mãe, cria o certificado aqui tem mãe
e dá outras providências, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, Relator Vereador Willian Veloso, pela refeição do veto
- votação única. O veto integral foi mantido por maioria e encaminhado
ao Núcleo de Processamento e Controle para a comunicação do
Prefeito. Foi aprovada a inclusão e inversão de Pauta do Projeto
de Lei Ordinária nº 251/2021, de autoria do Vereador ANSELMO
PEREIRA, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a "Associação
desportiva caravelas - ADEJAC" e dá outras providências, com parecer da
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator Marlon
Teixeira, pela aprovação - 2ª votação. O referido projeto foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção
do autógrafo de lei. Foi aprovada a inclusão e inversão de Pauta
do Projeto de Lei Ordinária nº 592/2021, de autoria do Vereador DR.
GIAN, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a Missão Amar sem
Fronteiras e dá outras providências, com parecer da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator Vereador Joãozinho
Guimarães, pela aprovação - 2ª votação. O projeto foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção
do autógrafo de lei. Vinte e Nove (29) requerimentos foram
aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o
que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.
 Oito (08) requerimentos foram enviados à Diretoria Legislativa
para serem inseridos em Pauta. Às dez horas e cinquenta e
um minutos (10h51min),  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 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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