
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA (56ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

Às nove horas e vinte e um minutos (09h21min), do dia vinte e
três de junho do ano de dois mil e vinte e dois (23.06.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quinquagésima
sexta (56ª) 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 WELTON LEMOS  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: 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 vinte
e oito minutos (09h28min), o Senhor Presidente passou para o
pequeno expediente. Utilizaram a tribuna os seguintes
Vereadores: MAURO RUBEM, GABRIELA RODART e PASTOR
WILSON. Apresentaram matérias: ROMÁRIO POLICARPO, Projeto
de Lei que dispõe sobre a declaração de Utilidade Pública da Pequena
Obra da Divina Providência - Recanto Dom Orione e dá outras
providências; AAVA SANTIAGO,  Projeto de Decreto Legislativo que
institui a Comenda Municipal do Mérito de Manifestação Artística na Luta
pela Igualdade Racial Racionais que contempla artistas que contribuíram
com a luta pela igualdade racial, requerimentos endereçados à SMM, à
SEINFRA e à COMURG; GABRIELA RODART, requerimentos endereçados
à COMURG, à SEINFRA e ao Governador de Goiás e Secretaria Estadual
de Saúde (solicitando esclarecimentos e providências ao Governador
Ronaldo Caiado e ao Secretário Estadual de Saúde Sandro Batista
Rodrigues); JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SMM, à COMURG, à SEINFRA  e à Prefeitura de Goiânia; LUCIULA DO



RECANTO, requerimento endereçado à Mesa Diretora (solicitando a
expedição de nota de repúdio contra agressor do município de Registro-
SP); ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à COMURG, à
SEINFRA, ao Prefeito e à Presidência da Câmara (solicitando a realização
de Sessão Especial em homenagem ao Dia em Defesa das Universidades
do Estado de Goiás e ao Dia do Atirador Desportivo); WILLIAN VELOSO,
Projeto de Lei que dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública da
Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás (ADVEG) e dá
outras providências; ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos endereçados
à CMTC, à SMM, à SEPLANH e à SEINFRA; MARLON, Projeto de
Resolução que acresce o Capítulo VI ao Título II do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Goiânia; SANDES JÚNIOR, Projeto de Lei que
dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis, motéis, pensões, pousadas,
albergues ou estabelecimentos congêneres registrarem crianças e
adolescentes que se hospedarem em suas dependências, Projeto de Lei
que institui a Semana do Ciclista no Município de Goiânia, Projeto de Lei
que institui certificado para as empresas que adotarem medidas
anticorrupção, Projeto de Lei que institui a Semana da Conscientização
Política no Município de Goiânia e Projeto de Lei que dispõe sobre a
utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar, com
intuito de combater a pedofilia ou apologia à pedofilia. A Vereadora
Aava Santiago solicitou o registro como presença honrosa da
Vereadora Vanessa Melo, de Primavera do Leste-MT. O Vereador
Anselmo Pereira solicitou o registro em Ata sobre a
aprovação unânime do Vereador Pastor Wilson como embaixador
da Câmara Municipal de Goiânia na Cidade de Cristianópolis. Às
nove horas e cinquenta e cinco minutos (09h55min), o Senhor
Presidente, Romário Policarpo, passou para a Ordem do Dia. Foi
aprovado o pedido de Inversão de Pauta do Projeto de Lei
Ordinária nº 203/2022, de autoria do PREFEITO, que cria e denomina
a Escola Municipal de Tempo Integral Rotary Club de Goiânia e dá outras
providências, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, 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. Projeto
de Lei Complementar nº 25/2021, de autoria da Vereadora LUCIULA
DO RECANTO, que acrescenta o artigo 52-A à lei complementar nº
335/2021, para dispor sobre a obrigatoriedade de prestação dos
primeiros socorros e castração dos animais resgatados  em órgãos
públicos municipais pela Diretoria de Vigilância em Zoonoses do
Município 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 dos Direitos e



Defesa dos Animais. Projeto de Lei Ordinária nº 40/2022, de autoria
do Vereador ANDERSON SALES, que altera a lei nº 9.474/2014 que
estabelece critérios higiênicos para o fornecimento de canudo, palito
dental, sal e açúcar por bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis e
estabelecimentos afins, instalados no município de Goiânia, 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 dos Direitos do Consumidor. 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 projeto foi
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a
confecção do autógrafo de lei. Projeto de Lei Ordinária nº 487/2021,
de autoria do Vereador WILLIAN VELOSO, que institui a Política
Municipal da Assistência em Terapia Ocupacional, com parecer 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 Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. Projeto de Lei Ordinária nº 599/2021, de autoria da
Vereadora GABRIELA RODART,  que institui no Calendário Oficial do
Município de Goiânia o "Dia do Caçador, Atirador e Colecionador - CAC" e
dá outras providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação, Relator Vereador Kleybe Morais, pela aprovação - 1ª votação.
Foi aprovado o pedido de vistas ao Vereador Anselmo Pereira. Projeto
de Lei Ordinária nº 52/2022, de autoria do Vereador SANDES
JÚNIOR, que dispõe sobre a proibição da venda de qualquer tipo de
medicamento em mercados, supermercados, conveniências e
estabelecimentos similares no município de Goiânia, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Bruno
Diniz, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado
para a Comissão dos Direitos do Consumidor. Às dez horas e trinta e
dois minutos (10h32min), a presente Sessão foi Suspensa pelo
Presidente em Exercício, Paulo Henrique da Farmácia, para o Uso da
Tribuna Livre por parte dos Senhores Osmar Pires Martins e Elias Rassi,
que explanaram sobre casos de Lawfare e as vítimas de perseguições
judiciais. A assessoria do Vereador Juarez Lopes justificou sua
ausência por meio de Ofício.Trinta e dois (32) requerimentos
foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo
com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento
Interno. Quatro (04) requerimentos foram enviados à Diretoria



Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às onze horas e
quarenta e três minutos (11h43min),  o Senhor Presidente em
exercício, Vereador Mauro Rubem, reabriu a presente Sessão e a
encerrou, convocando outra para terça-feira, dia 28/06/2022, no
horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada
conforme, será assinada pelos membros da Mesa.xxxxxxxxxx
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