
Ata da vigésima quarta (24ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

As nove (09) horas e vinte e dois (22) minutos, do dia quatro de maio de dois mil e
vinte um (04.05.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
vigésima quarta (24ª) Sessão Ordinária, do primeiro (1º) ano, da décima nona (19ª)
Legislatura, presidida pelo Vereador ROMÁRIO POLICARPO 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 convidou 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; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário; ISAÍAS
RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. Não houve expediente a ser lido. Às
09h:28min (nove horas e vinte e oito minutos), o Senhor Presidente passou
para o Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os seguintes vereadores:
Leandro Sena e Willian Veloso. Apresentaram matérias os seguintes
vereadores: SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a instituição de
Cadastro e Carteira de Identificação das Pessoas com Fibromialgia, no âmbito do
município de Goiânia e dá outras providências”; WILLIAN VELOSO, requerimento
endereçado à SEINFRA; CLÉCIO ALVES e Outros, Projeto de Lei que “Dispõe
sobre denominação de Área Pública Municipal que especifica e dá outras
providências”; ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei que “Declara de utilidade
pública municipal a organização religiosa Maanaim Ministério Apostólico MMA e dá
outras providências”;requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de
Educação, SEINFRA, COMURG, AMMA, SMM, Secretaria Municipal de Saúde;
requerimento endereçado ao Secretário Municipal de Finanças solicitando que seja
liberada emenda impositiva destinada para o CMEI Bairro Feliz no valor exato de R$
30.000 (trinta mil reais) conforme Ofício 038/2021; requerimento endereçado ao
Prefeito, solicitando prioridade na vacinação aos motoristas de transporte coletivo;
JOÃOZINHO GUIMARÃES, Projeto de Lei que “Estabelece prioridade de
imunização contra a gripe H1N1 aos profissionais da educação do Município de
Goiânia”; requerimentos endereçados à SEINFRA, CMTC, COMURG, SME e
SEMAS; Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Alvará Emergencial que concede
desconto para pagamento antecipado da taxa de licença para localização e
funcionamento de estabelecimentos de produção, comércio, indústria e prestação
de serviço - Alvará de Localização e Funcionamento e dá outras providências”;
RAPHAEL DA SAÚDE, Projeto de Lei que “Cria o Programa de Olhos na
Educação, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames
oftalmológicos nos alunos matriculados na rede oficial de ensino municipal e dá



outras providências”; Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à doação de
sangue regulares e de plasma (dos já infectados pela COVID-19) no município de
Goiânia em tempos de pandemia e dá outras providências”; Projeto de Lei que
“Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Goiânia, a
Semana Municipal de Prevenção da Doença Renal Crônica”; Projeto de Lei que
“Determina que os serviços terceirizados pelo Poder Público que utilizam veículos,
caminhões e máquinas para a prestação de serviços sejam equipados com GPS
para rastreamento e dá outras providências”; AAVA SANTIAGO, requerimentos
endereçados à SEINFRA e COMURG; GABRIELA RODART, requerimentos
endereçados à AMMA e COMURG; requerimento endereçado à SEINFRA
solicitando que sejam disponibilizados todos os contratos, termos aditivos, master
plans, croquis, projetos preliminares e básicos referentes a todos os trechos do
Corredor T-7; THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei Complementar que “Altera a
redação do § 4º, ambos do artigo 163 da Lei Complementar nº 014, de 29 de
dezembro de 1992, que institui o Código de Posturas do Município de Goiânia”;
requerimento endereçado ao Prefeito e à SMT, solicitando que em virtude dos
efeitos causados pela Pandemia do COVID-19 seja suspensa a exigência de
renovação anual da permissão outorgada pelo Poder Público Municipal para a
prestação regular das atividades dos operadores e permissionários do Serviço de
Transporte Escolar no Município de Goiânia, em virtude dos impactos econômicos
sofridos pela categoria; CABO SENNA, requerimento endereçado ao IMAS,
solicitando esclarecimentos sobre as seguintes medidas: diminuição das cotas,
dificuldade das cotas, dificuldade para agendamento, exigência de pagamento
antecipado e reajuste da tabela dos agregados; LEANDRO SENA, requerimentos
endereçados à SEINFRA; ANDERSON SALES, requerimentos endereçados à
SEINFRA, COMURG, Prefeito, Secretaria Municipal de Mobilidade e Secretaria
Municipal de Saúde; MAURO RUBEM, requerimento endereçado ao Senado
Federal; Projeto de Lei que “Institui o Programa de Incentivo à Contratação de
Mulheres em situação de violência doméstica no Município de Goiânia e dá outra
providências”; LÉIA KLÉBIA, requerimentos endereçados à SEINFRA e COMURG;
PEDRO AZULÃO JR., Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de
cidadão goianiense ao Sr. Rogério Luiz Siqueira pelos relevantes serviços prestados
a municipalidade”; MARLON TEIXEIRA, requerimento endereçado à AMMA. Às
10h06min (dez horas e seis minutos) o Senhor Presidente passou para a
Ordem do Dia: Veto nº 064/2020 de autoria do Prefeito. Veto Parcial ao Autógrafo
de Lei Complementar nº 004/2020 de autoria do Vereador Lucas Kitão - modifica a
redação do caput do artigo 73 e acrescenta os §4º, §5º, §6º, §7º e §8º, insere os
artigos 73-A, 73-, 73-D na Seção V do Còdigo de Posturas do Município de
Goiânia”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela
Manutenção do Veto - Relator: Vereador Pedro Azulão Jr. - Votação Única. Foi
mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para
comunicar ao Prefeito. Veto nº 003/2021 de autoria do Prefeito. Veto Parcial ao
Autógrafo de Lei nº 148/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 174/2019 de autoria da
Vereadora Dra. Cristina, declara direito das pessoas com sequelas graves advindas



de queimaduras e dá outras providências”, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador Izídio
Alves - Votação Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 008/2021 de autoria
do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 161/2020, oriundo do Projeto de
Lei nº 212/2019 de autoria da Vereadora Dra. Cristina, que “Autoriza o fornecimento
de fraldas geriátricas para usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do Município
de Goiânia nos casos que especifica”, com parecer da Comissão de Constituição e
Justiça pela Rejeição do Veto- Relator: Vereador Izídio Alves - Votação Única.Foi
mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para
comunicar ao Prefeito. Aprovado Pedido de Inversão de Pauta do Projeto de Lei
nº 178/2020 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz que “Declara como
Patrimônio Cultural Imaterial a gastronomia e cultura dos pit dogs, no município de
Goiânia”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura , Ciência e Tecnologia
pela Aprovação - Relator: Vereador Anselmo Pereira - 2ª Votação. Foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo
de Lei. Os requerimentos nº 1515 a 1614/21 foram aprovados de plano, pelo
Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do
Regimento Interno. Os requerimentos nº 1614 à 1618 foram enviados à Diretoria
Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h:57 min (onze horas e
cinquenta e sete minutos) o Senhor Presidente colocou em apreciação pedido de
prorrogação da presente Sessão, tendo sido aprovado. Às 12h:07min (doze horas
e sete minutos) o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO, encerrou
a presente Sessão e convocou outra para amanhã no horário regimental. Para
constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da
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