
Ata	 da	 Sétima	 Sessão	 Ordinária	 do	 Segundo	 Ano	 da	 Décima	 Nona
Legislatura	da	Câmara	Municipal	de	Goiânia.

Às	nove	(09)	horas	e	vinte	e	oito	(28)	minutos,	do	dia	quinze	de	fevereiro	de
dois	mil	e	vinte	e	dois	(15.02.2022),	no	Plenário	Vereador	Trajano	Guimarães,
teve	 início	a	Sétima	 (7ª)	Sessão	Ordinária	do	Segundo	 (2º)	Ano	da	Décima
Nona	 Legislatura,	 presidida	 pelo	 Vereador	 ROMÁRIO	 POLICARPO	 que	 a
declarou	 aberta	 sob	 a	 proteção	 de	 Deus.	 Iniciando,	 o	 Senhor	 Presidente,
convidou	 o	 Vereador	 CLÉCIO	 ALVES	 para	 ler	 um	 trecho	 bíblico	 e,	 em
seguida,	 designou	 o	 Vereador	 JUAREZ	 LOPES	 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	parágrafo	2º	do	artigo	67	do	Regimento	Interno,	sendo	assinada
pelos	Vereadores:	ROMÁRIO	POLICARPO	-	Presidente,	JUAREZ	LOPES	-	1º
Secretário	 em	 exercício,	 ISAÍAS	RIBEIRO	 -	 2º	 Secretário	 em	 exercício.	 No
Expediente	 foi	 lido	 o	 seguinte	 documento:	 Ofício	 nº.	 038/2022	 do
Gabinete	do	Prefeito	que	encaminha	o	Projeto	de	Lei	que	"dispõe	sobre	o
reajuste	da	Tabela	de	Vencimentos	dos	Profissionais	da	Educação	no	âmbito
do	 Município	 de	 Goiânia.	 Às	 09h42min	 (nove	 horas	 e	 quarenta	 e
dois	 minutos)	 o	 Senhor	 Presidente	 passou	 para	 o	 Pequeno
Expediente.	Utilizaram	a	tribuna	os	Vereadores:	Sargento	Novandir,
Willian	 Veloso	 e	 Cabo	 Senna.	 	 Os	 Vereadores	 Pastor
Wilson,	 	Geverson	Abel,	Clécio	Alves	e	Anselmo	Pereira	solicitaram
registro	 como	 presenças	 honrosas	 as	 visitas	 dos	 senhores	 Thiago
Campos,	Álvaro	da	Universo	(Secretário	de	Esporte),	do	Engenheiro
Civil,	 filho	do	Vereador	Pastor	Wilson,	Senhor	Alisson	Oliveira	e	do
Secretário	 Municipal	 de	 Educação,	 Wellington	 Bessa.	 Foi	 realizado
um	 minuto	 de	 silêncio	 em	 razão	 do	 	 falecimento	 do	 senhor
Vanderlei,	 pai	 do	 Presidente	 do	 Sindicato	 dos	 Trabalhadores	 do
Município	 de	 Goiânia	 (SindiGoiânia),	 Ronaldo
Gonzaga.	Apresentaram	matérias	os	seguintes	vereadores:	WILLIAN
VELOSO,	Projeto	de	Lei	que	dispõe	sobre	a	cassação	de	Alvará	de	Licença	e
Funcionamento	de	Estabelecimento	de	Ensino	no	Município	de	Goiânia,	que



negar	a	 realização	de	matrícula	à	 criança	ou	adolescente	em	 razão	da	 sua
deficiência	 e	 dá	 outras	 providências;	 ISAÍAS	 RIBEIRO,	 Projeto	 de	 Lei	 que
dispõe	sobre	a	divulgação	de	 imagens	de	pessoas	desaparecidas	nas	 salas
de	cinema	e	demais	locais	que	utilizem	telas	de	proteção	de	filmes,	shows	e
similares,	 no	 âmbito	 do	 Município	 de	 Goiânia	 e	 dá	 outras	 providências;
CLÉCIO	 ALVES,	 requerimento	 endereçado	 ao	 Prefeito	 de	 Goiânia
(solicitando	 aproveitamento	 da	 atual	 sede	 da	 Assembleia	 Legislativa	 de
Goiás	 para	 instalação	 do	 Memorial	 Iris	 Rezende	 Machado);	 ROMÁRIO
POLICARPO,	Projeto	de	Lei	que	dispõe	sobre	a	possibilidade	de	reembolso
do	 gasto	 com	 energia	 elétrica	 e	 água	 pelas	 associações	 de	 direito	 privado
sem	fins	 lucrativos,	Projeto	de	Lei	que	propõe	a	Lei	do	reteste	da	Covid-19,
dispõe	sobre	o	direito	de	novo	teste	para	o	cidadão	que	testou	positivo,	na
rede	 pública;	 RAPHAEL	 DA	 SAÚDE,	 Projeto	 de	 Lei	 que	 denomina	 que	 o
Centro	 Municipal	 de	 Educação	 Infantil,	 a	 ser	 implantado	 na	 Rua	 Américo
Vespúcio,	Qd.	208,	Lts.	16/18/20,	CEP:		74.710-240,	Jardim	Novo	Mundo,	seja
nomeado	CMEI	Professora	Delmira;	ANSELMO	PEREIRA,	Projeto	de	Lei	que
altera	 o	 caput	 e	 §1º	 do	artigo	1º	 da	 Lei	 nº	 10.451,	 de	19	de	dezembro	de
2019,	que	institui	o	Dia	Municipal	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;	 ANDERSON	 SALES	 -	 BOKÃO,	 requerimentos
endereçados	à	Prefeitura	(solicitando	que	a	vacinação	de	crianças	de	05	a	11
anos	contra	a	Covid-19	seja	realizada	nos	finais	de	semana,	realização	do	Dia
D	da	vacinação	para	crianças	de	05	a	11	anos,	cronograma	do	Viaduto	do	BR
153);	 SABRINA	 GARCÊZ,	 requerimento	 endereçado	 à	 Presidência
(solicitando	 realização	 de	 audiência	 pública	 para	 tratar	 sobre	 Autismo:
Discriminação	 no	 Contexto	 Escolar);	 GABRIELA	 RODART,	 Projeto	 de
Decreto	 Legislativo	 que	 institui	 a	 Medalha	 Antônio	 Gonçalves	 Pereira	 dos
Santos	a	ser	conferida	aos	membros	da	Polícia	Civil	do	Estado	de	Goiás	e	dá
outras	 providências,	 requerimento	 endereçado	 à	 SEINFRA	 (solicitando
informações	 referentes	 ao	 andamento	 das	 obras	 do	 BR	 e	 do	 Terminal
Izidória);	BRUNO	DINIZ,	 requerimentos	 endereçados	 ao	 Prefeito;	SANDES
JUNIOR,	 	 requerimentos	 endereçados	 à	 SEINFRA	 e	 SMM;	 AAVA
SANTIAGO,	 requerimentos	 endereçados	 à	 SMM,	 SEINFRA	 e	 COMURG;
MARLON	 TEIXEIRA,	 requerimento	 endereçado	 ao	 Prefeito	 e	 JOÃOZINHO
GUIMARÃES,	 requerimentos	 endereçados	 à	 SMS,	 COMURG	 e	 SEINFRA.	Às
10h18min	(dez	horas	e	dezoito	minutos)	o	Senhor	Presidente	passou
para	a	Ordem	do	Dia:	O	Vereador	Clécio	 solicitou	 inclusão	e	 inversão	de
Pauta	do	Requerimento	nº.	2215/2022	(requerimento	endereçado	ao	Prefeito
de	 Goiânia	 (solicitando	 aproveitamento	 da	 atual	 sede	 da	 Assembleia
Legislativa	de	Goiás	para	 instalação	do	Memorial	 Iris	Rezende	Machado).	O
referido	 requerimento	 foi	 aprovado.	 Projeto	 de	 Lei	 nº	 128/2021	 de,
autoria	da	Vereadora	Sabrina	Garcêz	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",	 com	 parecer	 da
Comissão	 de	 Constituição,	 Justiça	 e	 Redação	 pela	 Aprovação	 -	 Relator:
Vereador	 Pastor	 Wilson	 -	 1ª	 Votação.	 Foi	 aprovado	 e	 encaminhado	 à
Comissão	de	Educação,	Cultura,	Ciência	e	Tecnologia.	Foi	entregue	pelas
mãos	do	Secretário	Municipal	de	Educação,	Wellington	Bessa,	o	Ofício
nº.	039/2022	do	Gabinete	do	Prefeito,	que	encaminha	o	Projeto	de	Lei	que
altera	 a	 Lei	 nº.	 8.546,	 de	 23	 de	 julho	 de	 2007,	 que	 dispõe	 sobre	 a
contratação	por	tempo	determinado	para	atender	a	necessidade	temporária
de	excepcional	interesse	público,	nos	termos	do	artigo	37,	IX	da	Constituição
Federal,	o	qual	 foi	 lido	em	 forma	de	Expediente	e	encaminhado	à	Diretoria
Legislativa.	Foram	aprovados	de	plano,	21	(vinte	e	um)	requerimentos
pelo	Senhor	Presidente,	de	acordo	com	o	que	determina	a	alínea	“a”
do	 artigo	 82	 do	 Regimento	 Interno.	 06	 (seis)
requerimentos	 foram	 enviados	 à	 Diretoria	 Legislativa	 para	 serem
inseridos	 em	 Pauta.	Às	 11h59min	 (onze	 horas	 e	 cinquenta	 e	 nove
minutos)	o	Presidente	em	exercício,	Vereador	Clécio	Alves,	encerrou
a	presente	sessão,	convocando	outra	para	o	próximo	dia,	no	horário
regimental.	 Para	 constar	 lavrei	 esta	 que,	 lida	 e	 achada	 conforme,	 será
assinada	pelos	membros	da	Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.
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