
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA (52ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e dezoito  minutos (09h18min), do dia
quatorze de junho do ano de dois mil e vinte e dois (14.06.2022),
no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quinquagésima
segunda (52ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima nona
(19ª) Legislatura, presidida pelo Senhor Vereador ROMÁRIO
POLICARPO, que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o
Senhor Presidente convidou o Vereador GEVERSON ABEL 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: ROMÁRIO
POLICARPO – Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário; e ISAÍAS
RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. No expediente foram lidos os
seguintes documentos: Mensagem nº 22/2022 do Gabinete do
Prefeito: Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 44, de 10 de maio de
2022, que dispõe sobre a proibição da comercialização e distribuição de
qualquer substância ou produto cosmético, de beleza, higiene pessoal e
perfumes cujo desenvolvimento, fabricação ou manipulação envolva
testes com animais, oriundo do projeto de lei nº 150/2021, de autoria do
Vereador Edgar Duarte. Mensagem nº 23/2022 do Gabinete do
Prefeito: Veto Parcial ao Autógrafo de Lei Complementar nº 05, de 19 de
maio de 2022, que altera a lei nº 8.623, de 26 de março de 2008, que
dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores
administrativos e operacionais do quadro permanente da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal de Goiânia; a lei
nº 9.354, de 08 de novembro de 2013, que dispõe sobre o plano de
carreira e vencimentos da guarda civil metropolitana de Goiânia e dá
outras providências e a lei complementar nº 313, de 30 de outubro de
2018, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do



Município, o plano de carreira e vendimento de procurador do município e
dá outras providências, oriundo do projeto de lei complementar nº
06/2022, de autoria do Poder Executivo, com emendas apresentadas pelo
Poder Legislativo. Às nove horas e vinte e sete (09h27min), o
Senhor Presidente passou para o pequeno expediente. Utilizaram
a tribuna os Vereadores Leandro Sena e Mauro
R u b e m . Apresentaram matérias: JOÃOZINHO GUIMARÃES,
requerimentos endereçados à SEINFRA; SANTANA GOMES, Projeto de
Lei que modifica a redação da ementa e do art. 1º da Lei nº 9.934/2016,
incluindo a obrigação da divulgação, nos cardápios dos estabelecimentos
que menciona, de informações sobre a existência ou não de glúten,
lactose ou açúcar, assim como se têm natureza diet ou light, nos
ingredientes utilizados na elaboração ou na composição dos
pratos;  requerimento endereçado à COMURG; SABRINA GARCÊZ,
Projeto de Lei que cria, no âmbito do município de Goiânia, o Programa
de Navegação de Paciente, na forma que menciona; LUCAS
KITÃO, requerimento endereçado ao Prefeito (inclusão do art.1º, anexo
XI, da Resolução CGSN nº 140 ao Decreto Municipal nº 2.890/2017);
AAVA SANTIAGO, Projeto de Decreto Legislativo que concede o título de
cidadão goianiesne ao Sr. João Lucas Ribeiro, requerimentos endereçados
à SEINFRA; WILLIAN VELOSO, requerimentos endereçados à SEINFRA, à
SMM, à CMTC, à SMS, à SECULT, à SEPLANH e à COMURG; ANSELMO
PEREIRA, requerimentos endereçados à AGCM, ao Chefe do Estado
maior estratégico, à SMM, à SEINFRA, à COMURG e ao Prefeito;
GABRIELA RODART,  requerimentos endereçados à SMM, à SMS e à
A M M A ; THIALU GUIOTTI, requerimento endereçado à COMURG;
MARLON TEIXEIRA, requerimentos endereçados ao Prefeito; WELTON
LEMOS, Projeto de Decreto Legislativo que concede Título Honorífico de
Cidadania Goianiense à Sra. Eunice Reis de Oliveira Cordeiro. Às
nove horas e cinquenta e três minutos (09h53min), o Senhor
Presidente passou para a Ordem do Dia. Veto nº 12/2022, de
autoria do PREFEITO, que veta integralmente o autógrafo de lei nº
05/2022, oriundo do projeto de lei nº 180/2021, de autoria do Vereador
Raphael da Saúde, que institui no âmbito do município de Goiânia o
Programa de Prevenção e Tratamento das Úlceras Crônicas e do Pé
Diabético, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Mauro Rubem, pela rejeição do veto - votação única. O
veto foi mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para comunicação do Prefeito. Veto nº 13/2022, de autoria do
PREFEITO, que veta parcialmente o autógrafo de lei nº 10/2022, oriundo
do projeto de lei nº 121/2021, de autoria da Vereadora Léia Klébia, que
institui o selo empresa amiga da mulher às empresas que cumprirem
metas de valorização à plena vivência da mulher no ambiente de



trabalho, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Geverson Abel, pela manutenção do veto - votação
única. O veto foi mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento e
Controle para comunicação do Prefeito. Foi aprovado o pedido de
Inclusão e Inversão de Pauta do Projeto de Lei Complementar nº
36/2021, de autoria do PREFEITO, que altera a Lei Complementar nº 78,
de 08/06/99, que estabelece normas para o uso e alienação de bens
municipais, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Bruno Diniz, pela aprovação - 1ª votação. O referido
Projeto foi aprovado (com voto contrário da Vereadora Gabriela Rodart) e
encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento
Urbano. Projeto de Lei Ordinária nº 584/2021, de autoria do Vereador
WILLIAN VELOSO, que dispõe sobre o ingresso das pessoas com
deficiência e seus cães de assistência (cães assistenciais) em veículos
que prestam serviços de transporte privado individual e coletivo público
de passageiros no município de Goiânia e dá outras providências, com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator
Vereador Pedro Azulão Jr., pela aprovação com emenda - 1ª votação. O
projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. Projeto de Lei Ordinária nº 358/2021, de
autoria do Vereador ISAÍAS RIBEIRO, que inclui no calendário de datas e
eventos de Goiânia o Dia da Igreja Universal do Reino de Deus, com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator
Vereador Pastor Wilson, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi
aprovado e encaminhado para a Comissão de Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia.  Projeto de Lei nº 454/2021, de autoria do Vereador
WILLIAN VELOSO, que dispõe sobre a criação do selo empresa amiga
dos autistas, destinado aos estabelecimentos comerciais que adotem
políticas internas de inserção de pessoas com transtorno do espectro do
autismo (TEA) no mercado de trabalho no município de Goiânia, para os
fins que especifica, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Geverson Abel, pela aprovação - 1ª votação.
O projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão Comissão dos
Direitos da Pessoa com Deficiência. Projeto de Lei Ordinária nº
24/2022, de autoria do Vereador ANSELMO PEREIRA, que altera o
caput e o § 1º da lei nº 10.41/2019, que institui o Dia Mundial em Defesa
da UFG e concede a Comenda e Certificado Colemar Natal e Silva aos
administradores, pesquisadores e professores, servidores técnico-
administrativos e alunos destaque do ano e dá outras providências, com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator
Vereador Pastor Wilson, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi
aprovado e encaminhado para a Comissão de Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia.  Projeto de Lei Ordinária nº 92/2022, de autoria do



Vereador LUCAS KITÃO , que denomina de Praça "PVzinho da Galera" o
local entre a Rua JC-65, Rua JC-66 e Rua JC-60, no setor Jardim Curitiba III,
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator
vereador Mauro Rubem, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi
aprovado e encaminhado para a Comissão de Habitação, Urbanismo e
Ordenamento Urbano. Projeto de Lei Ordinária nº 272/2021, de
autoria do Vereador THIALU GUIOTTI, que institui no calendário oficial
do município de Goiânia o "Dia do Esporte Amador", com parecer da
Comissão de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia, Relatora
Vereadora Gabriela Rodart, 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 311/2021,
de autoria do Vereador THIALU GUIOTTI, que institui no calendário
oficial do município o "Março Roxo - mês de conscientização sobre o
tratamento da epilepsia", com parecer da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator Vereador Mauro Rubem,
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 559/2021, de autoria do Vereador
THIALU GUIOTTI, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a
entidade Igreja Apostólica Atos II e dá outras providências, com parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador
Geverson Abel, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e
encaminhado para a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. Foram aprovados os seguintes requerimentos : 3.552 e
4.057 do Vereador Thialu Guiotti; 4.169 do Vereador Mauro Rubem;
4.577 do Vereador Thialu Guiotti; 4.775 e 4.776 do Vereador Joãozinho
Guimarães;  4.798 a 4.800 do Vereador Mauro Rubem; 4.815, 4.818 e
4.819 da Vereadora Luciula do Recanto; 4.830 da Vereadora Aava
Santiago; 4.843 e 4.844 do Vereador Mauro Rubem; 4.846 do
Vereador Raphael da Saúde; 4.880  e 4.906 do Vereador Mauro
Rubem; 4.890 e 4.891 da Vereadora Gabriela Rodart;  4.911 da
Ve r e a d o r a Gabriela Rodart; 4.947 do Vereador Anselmo
Pereira; 4.928 do Vereador Isaías Ribeiro; 4.938 do Vereador
Ronilson Reis; 4.959 e 4.961 do Vereador Mauro Rubem; e 4.974 do
Vereador Cabo Senna. Foi aprovado pedido de vistas ao Vereador
Dr. Gian dos requerimentos nº 4.877, 4.878 e 4.789/2022 de
autoria do Vereador Mauro Rubem. O Vereador Anselmo Pereira
solicitou vistas do requerimento nº 4.958, que foram
concedidas. Quarenta e dois (42) 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. Às dez horas e vinte e sete minutos
(10h27min),  o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO
POLICARPO, 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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