
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA (57ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte minutos (09h20min), do dia vinte e oito de
junho do ano de dois mil e vinte e dois (28.06.2022), no Plenário
Vereador Trajano Guimarães, teve início a quinquagésima sétima (57ª)
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 mesmo leu 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  ROMÁRIO POLICARPO - 2º Secretário em
e xe r c í c i o . No Expediente foram lidos os seguintes
d o c u m e n t o s : Ofício nº 73/2022 do Gabinete do
Prefeito, encaminhando a mensagem nº 25/2022, com incluso Veto
Parcial nº 25/2022 ao Autógrafo de Lei nº 53, de 31 de maio de 2022, que
altera a Lei nº 10.386, de 04 de setembro de 2019, que dispõe sobre
diretrizes para a política pública municipal de enfrentamento à violência
contra a mulher, oriundo do Projeto de Lei nº 128/2021, de autoria da
Vereadora Sabrina Garcêz. Ofício nº 74/2022 do Gabinete do
Prefeito, encaminhando a mensagem nº 26/2022, com incluso Veto
Parcial nº 26/2022 ao Autógrafo de Lei nº 52, de 31 de maio de 2022, que
dispõe sobre a oferta de atendimento psicológico às parturientes no
município de Goiânia, oriundo do Projeto de Lei nº 26/2021, de autoria da
Vereadora Sabrina Garcêz. Ofício nº 625/2022 do Gabinete do
Secretário Municipal de Finanças, que solicita à Mesa Diretora que
proceda a indicação dos Vereadores interessados em obter maiores
informações e/ou esclarecimentos acerca da minuta do Projeto de Lei
Complementar que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº
344/2021 (Código Tributário Municipal), que em breve será encaminhado
à essa Egrégia Casa de Leis. Às nove horas e trinta minutos
(09h30min), o Senhor Presidente passou para o Pequeno



Expediente. Utilizaram a tribuna as Vereadoras Sabrina Garcêz,
Gabriela Rodart e Aava Santiago. Apresentaram matérias:
SABRINA GARCÊZ, Projeto de Decreto Legislativo que concede Título
Honorífico de Cidadão Goianiense ao Sr. João Gonzaga da Igreja Filho
Sexto; SANDES JÚNIOR, Projeto de Lei que institui o Dia do Radialista no
Município de Goiânia; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que institui no
calendário oficial de datas e eventos do município de Goiânia o Dia
Municipal do Vitiligo, aos 25 dias do mês de junho, requerimentos
endereçados à SEINFRA, à SMM e à SME; GABRIELA RODART,
requerimentos endereçados à Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, à
SMS (informações ao titular da Secretaria Municipal de Saúde), à SMC
(informações ao Secretário Municipal de Cultura), à SME (informações do
titular da Secretaria Municipal de Educação), à Escola Municipal Coronel
Getulino Artiaga (informações ao Diretor da Escola), à Escola Municipal
Deputado Jamel Cecílio (informações ao Diretor da Escola), à Faculdade
Sensu (informações ao Reitor da Faculdade), ao Hospital Estadual Alberto
Rassi (informações do Diretor do Hospital), à IFG (informações à Reitoria
da IFG), ao Instituto de Educação em Artes Professor Gustavo Ritter
(informações ao Diretor do Instituto), à UFG (informações à Reitoria da
UFG), à SMDHPA (informações ao Secretário), à Presidência desta Casa
de Leis (Moção de Repúdio à declaração do ator José de Abreu, que
associou ao Presidente da República as supostas mortes do jornalista
Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, que estavam desaparecidos
desde 05 de junho de 2022, na Amazônia); JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA e à Prefeitura de
Goiânia; LEANDRO SENA, Projeto de Lei que dispõe sobre a
denominação de Praça Pública, localizada no Setor Bueno, município de
G o i â n i a ; THIALU GUIOTTI, requerimento endereçado à
S E I N F RA ; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à
Presidência da Casa (entrega da Comenda Otávio Lage de
Siqueira, Audiência Pública "SOS Centro de Goiânia" e entrega de
Medalha Pedro Ludovico Teixeira para o Apóstolo Adelino de Carvalho
Lino), à COMURG, à SEINFRA e à AMMA; MAURO RUBEM, requerimento
à Prefeitura de Goiânia (requer que sejam repassados às instituições
bancárias os valores descontados dos salários de servidores decorrentes
de empréstimos consignados intermediados pelo Poder Executivo
Municipal). O Vereador CLÉCIO ALVES solicitou o registro como
presença honrosa do Senhor Marcelo Augusto, Ex-Presidente
desta Edilidade. Às dez horas e quatro minutos (10h04min), o
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia. Foi aprovado o
pedido de Inclusão e Inversão de Pauta do Projeto de Lei
Complementar nº 09/2022, de autoria da MESA DIRETORA, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal 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 de Trabalho e Servidores
Públicos. Foi aprovado o pedido de Inclusão e Inversão de Pauta
do Projeto de Lei Ordinária nº 233/2022, de autoria da MESA
DIRETORA, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara
Municipal de Goiânia e dá outras providências, com parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Bruno Diniz, pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado por maioria, com voto em
contrário do Vereador Lucas Kitão e encaminhado para a Comissão de
Trabalho e Servidores Públicos . Foi aprovado o pedido de Inclusão e
Inversão de Pauta do Projeto de Lei Ordinária nº 234/2022, de
autoria da MESA DIRETORA, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o
plano de cargos e remuneração dos servidores públicos efetivos da
Câmara Municipal 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 de
Trabalho e Servidores Públicos . Às dez horas e vinte e um minutos
(09h21min) o Senhor Presidente, ROMÁRIO POLICARPO,
suspendeu a presente sessão para realização da Moção de
Aplauso ao Ex-Prefeito de Aparecida de Goiânia, Senhor Gustavo
Mendanha. A assessoria do Vereador Raphael da Saúde justificou
sua ausência por meio de Ofício. Vinte e um (21) requerimentos
foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo
com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento
Interno. Dezessete (17) requerimentos foram enviados à
Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às onze
horas e vinte minutos (11h20min),  o Senhor Presidente,
Vereador ROMÁRIO POLICARPO, reabriu a sessão e a encerrou,
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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