
ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA (55ª) 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 vinte
e dois de junho do ano de dois mil e vinte e dois (22.06.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quinquagésima
quinta (55ª) 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 e cinco minutos (09h35min), o
Senhor Presidente passou para o pequeno expediente. Utilizaram
a tribuna os Vereadores Mauro Rubem, Sargento Novandir e
Anderson Sales - Bokão. Apresentaram matérias: GABRIELA
RODART, Projeto de Lei que inclui dispositivos na Lei nº 9.000, de 27 de
dezembro de 2010; LÉO JOSÉ, requerimento endereçado à Presidência
da Casa (solicitando observância do Regimento Interno quanto às
Sessões de Homenagens), requerimento endereçado à
SEDEC; JOÃOZINHO GUIMARÃES, Projeto de Lei que dispõe sobre a
instalação, em praças e parques públicos, de brinquedos adaptados e
equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de
crianças portadoras de mobilidade reduzida e necessidades especiais, no
âmbito do município de Goiânia e dá outras providências, Projeto de
Lei que institui a política municipal para acompanhamento integral de
alunos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade,
altas habilidades ou outros transtornos de aprendizagem, requerimentos
endereçados à SEINFRA e à COMURG;  WELTON LEMOS, requerimento



endereçado à Presidência da Casa (solicitando realização de Sessão
Especial em homenagem aos Menonitas); RAPHAEL DA
SAÚDE, requerimento endereçado à Presidência da Casa (solicitando
realização de Audiência Pública para discutir a situação dos Doentes
Renais Crônicos em Goiânia); ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos
endereçados à SMM e à CMTC; MAURO RUBEM, requerimento
endereçado à Câmara Municipal de Goiânia, à UFG, à Câmara Federal e
ao Senado Federal (solicitando registro nos anais desta Casa de Leis da
matéria publicada no site da UFG, divulgada no último dia 15/06/2022,
com título "Bloqueio no orçamento impossibilita pleno funcionamento da
UFG"); MESA DIRETORA, Projeto de Lei que dispõe sobre o Quadro de
Pessoal e o Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos
Efetivos, Projeto de Lei que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da
Câmara Municipal de Goiânia e dá outras providências; Projeto de Lei
Complementar que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da
Câmara Municipal de Goiânia; LEANDRO SENA, requerimentos
endereçados à Mesa Diretora e à COMURG; AAVA SANTIAGO,
requerimentos endereçados à SMM, à SEDEC, à GCM, à SEINFRA e à
AMMA; LUCIULA DO RECANTO, requerimento endereçado à Mesa
Diretora (solicitando a realização de Sessão Especial em homenagem à
ROMU e à Unidade Ambiental da GCM); e ANSELMO
PEREIRA, requerimentos endereçados à SEDUC, à Assembleia
Legislativa de Goiás, ao Governador e Vice-Governador e ao Colégio
Estadual Benedito Lucimar Hesketh da Silva. Os Vereadores Clécio
Alves, Henrique Alves e Anderson Sales - Bokão solicitaram o
registro como presenças honrosas da Secretária Municipal de
Políticas para as Mulheres, Senhora Tatiana Lemos, do Senhor
Gregory, do Senhor Aureo Bueno, do Pastor Elson Alves e do
Senhor Wellington Faustino F. da Silva. Às dez horas e
quinze minutos (10h15min), o Senhor Presidente passou para a
Ordem do Dia. Foi aprovado o pedido de Inversão de Pauta do
Projeto de Lei Ordinária nº 423/2021, de autoria do Vereador
HENRIQUE ALVES , que autoriza o Poder Executivo municipal de
Goiânia a promover a regularização das bancas de jornais, revistas, pit-
dogs, quiosques e similares e dá outras providências, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Bruno
Diniz, com voto em separado com emenda - 1ª votação. O projeto foi
aprovado e encaminhado para a Comissão de Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia . Foi aprovado o pedido de Inclusão e Inversão de
Pauta do Projeto de lei ordinária nº 550/2021 de autoria do
Vereador SARGENTO NOVANDIR, que institui o direito de manter o
ponto na feira hippie e demais feiras livres em Goiânia, caso o titular
venha a óbito, ao cônjuge e aos parentes de primeiro grau e dá outras



providências, com parecer da da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Kleybe Morais, pela aprovação - 1ª votação. O
projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão de Habitação,
Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de lei ordinária nº
261/2021, de autoria do Vereador CLÉCIO ALVES , que dispõe sobre o
Programa da Avaliação Oftalmológica para os Filhos de Trabalhadores da
Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG e dá outras
providências, com parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social,
Relator Vereador Anderson Sales - Bokão, 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 290/2021, de autoria do Vereador MARLON TEIXEIRA, que
estabelece normas de higiêne para permanência de animais domésticos
em estabelecimentos de alimentação e colocação de placas ou adesivos,
em locais visíveis, na entrada de restaurantes, bares e similares, onde
constará se naquele estabelecimento é permitido ou não a entrada de
animais domésticos, com parecer da Comissão de Saúde e Assistência
Social, Relator Vereador Pastor Wilson, 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 36/2021, de autoria do Vereador EDGAR DUARTE , que dispõe sobre
a triagem precoce para diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista
(TEA) nas unidades de saúde, creches e escolas municipais do município
de Goiânia, através da aplicação de questionário, com parecer da
Comissão de Saúde e Assistência Social, Relator Vereador Marlon
Teixeira, pela aprovação - 2ª votação. O aludido Projeto foi retirado de
pauta a pedido do Autor da matéria. Projeto de lei ordinária nº
397/2021, de autoria do PREFEITO,  que autoria abertura de créditos
adicionais de natureza especial na importância de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Pastor Wilson, pela aprovação - 1ª votação. Foi
aprovado pedido de vistas ao Vereador Anderson Sales-Bokão.  Projeto
de lei ordinária nº 524/2021, de autoria do Vereador JOÃOZINHO
GUIMARÃES, que institui no Calendário Oficial de Eventos do Município
de Goiânia o "Dia do Torneio da Cidade de Goiânia", com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Marlon
Teixeira, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e
encaminhado para a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. Projeto de lei ordinária nº 518/2021, de autoria da
Vereadora AAVA SANTIAGO,  que institui no Calendário Oficial de Datas
e Eventos do Município de Goiânia o "Dia Municipal de Mobilização Pró-
Saúde da População Negra" e dá outras providências, com parecer da



Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Izídio
Alves, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e
encaminhado para a Comissão Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. Projeto de lei ordinária nº 569/2021, de autoria do
Vereador RAPHAEL DA SAÚDE, que institui no Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de Goiânia o "Dia do Condutor de
Ambulância" a ser comemorado anualmente no dia 10 de outubro, com
parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator
Vereador Isaías Ribeiro, 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 oito (28) requerimentos foram
aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o
que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.
Cinco (05) requerimentos foram enviados à Diretoria Legislativa
para serem inseridos em Pauta. Às onze horas e trinta e
um minutos (11h31min),  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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