
Ata da vigésima sétima (27ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

As nove (09) horas e dezenove (19) minutos, do dia onze de maio de dois mil e vinte
um (11.05.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a vigésima
sétima (27ª) Sessão Ordinária, do primeiro (1º) ano, da décima nona (19ª)
Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a
proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o Vereador ISAÍAS
RIBEIRO para ler um trecho bíblico e em seguida convidou 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 parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinada
pelos Vereadores CLÉCIO ALVES - Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA-
1º Secretário; ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. Não houve
expediente a ser lido. Às 09h:22min (nove horas, vinte e dois minutos), o
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os
seguintes vereadores: Mauro Rubem e Raphael da Saúde. O Vereador Sargento
Novandir solicitou 01 (um) minuto de silêncio em razão do falecimento do Senhor
André Leonardo de Mello Frias, morto durante uma operação na comunidade de
Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Apresentaram matérias os seguintes
vereadores: RAPHAEL DA SAÚDE, Projeto de Lei que “Institui no âmbito do
Município de Goiânia, o Programa de Prevenção e Tratamento das Úlceras Crônicas
e do Pé Diabético”; Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título honorífico de
cidadania goianiense ao Senhor Secretário de Educação Wellington Bessa de
Oliveira”; ANDERSON SALES, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação de salas
de descompressão nas instituições de saúde para serem utilizadas pelos
profissionais de saúde que prestam serviços no município de Goiânia”;
requerimentos endereçado à AMMA, COMURG, SEINFRA, ENEL, Secretaria
Municipal de Mobilidade; RONILSON REIS, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a
instalação de proteção nas janelas e varandas nos apartamentos e áreas de uso
comum dos condomínios verticais, revoga a Lei nº 9.893 e dá outras providências”;
THIALU GUIOTTI, requerimento endereçado ao Prefeito solicitando que sejam
inseridos no grupo prioritário para vacinação contra a COVID-19 os profissionais
que trabalham nos salões de beleza e barbearias; JOÃOZINHO GUIMARÃES,
requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, SMM e Prefeito; WILLIAN
VELOSO, requerimentos endereçados à SEINFRA; AAVA SANTIAGO,
requerimento endereçado ao Prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde solicitando
que as pessoas com Transtorno do Espectro Autista sejam incluídas no Plano de
Vacinação contra a COVID; requerimento endereçado à Agência de Fomento de
Goiás S/A - Goiás Fomento, a fim de que apresente esclarecimentos acerca de
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várias denúncias sobre a falta de contato e/ou retorno quanto às inscrições
cadastrais no Programa Estadual de Apoio ao Empreendedor - PEAME;
requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Mobilidade, COMURG e
Polícia Militar de Goiás; LUCIULA DO RECANTO, Projeto de Lei que “Acrescenta
dispositivo à Lei nº 10.3639, de 11 de julho de 2019, na forma que menciona”;
SANTANA GOMES, requerimento endereçado à Presidência, solicitando que seja
convidado o Secretário Municipal de Finanças, Geraldo Lourenço, para prestar
esclarecimentos sobre represamento de repasses para pagamento de fornecedores
e quebra da ordem cronológica destes pagamentos, contrariando o que dispõe o art.
5º da Lei nº 8.666/93”; requerimentos endereçados à SMT e COMURG; MAURO
RUBEM, requerimento endereçado à Presidência solicitando Moção de Apoio às
reivindicações dos trabalhadores do transporte coletivo na forma que especifica;
requerimento endereçado à Presidência solicitando a realização de audiência
pública para discutir a pauta de reivindicações dos trabalhadores do transporte
coletivo na forma que especifica”; AAVA SANTIAGO e outros; requerimento
endereçado à Presidência solicitando registro nos anais desta Casa, o Manifesto de
Aplauso às doze Senadoras da República emitido pelas egressas da UFG, em que
destacam a atuação das parlamentares que atuaram como um bloco na Comissão
Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia”; MARLON TEIXEIRA, requerimentos
endereçados à Prefeitura; ROMÁRIO POLICARPO e outros, Projeto de Resolução
que “Altera a resolução nº 005, de 10 de julho de 2019 e dá outras providências”,
CABO SENNA, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a coleta e o tratamento do
chorume, visando o seu reaproveitamento para a produção de biogás, adubo em
composteiras ou água de reuso”. Os Vereadores Marlon Teixeira, Sabrina Garcêz
e Gabriela Rodart participaram da Sessão de maneira remota. O Vereador Clécio
Alves solicitou registro em Ata da presença honrosa da Senhora Valéria Petersen,
Secretária Municipal de Relações Institucionais e Coronel Urzeda. O Vereador
Edgar Duarte solicitou registro em Ata da presença honrosa do Senhor Santana
Pires (Presidente Estadual do PMB), Júnior Café (Presidente do IMAS). O
Presidente em exercício, Vereador Clécio Alves, justificou a ausência do
Vereador Romário Policarpo, que se encontra acompanhando sua mãe,
acometida de COVID-19. Às 10h05min (dez horas e cinco minutos) o Senhor
Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 016/2021 de autoria do
Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 001/2021, oriundo do Projeto de Lei nº
114/2020 de autoria do Vereador Dr. Gian, que “Reconhece as atividades religiosas
no município de Goiânia como essenciais em tempos de crises ocasionadas por
moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela Rejeição - Relator: Vereador Willian Veloso -
Votação Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e
Controle para comunicar ao Prefeito. Às 10h38min (dez horas e trinta e oito
minutos), o Presidente em exercício, Vereador Clécio Alves suspendeu a
presente Sessão para que os vereadores pudessem se reunir com a Senhora
Valéria Petersen, Secretária Municipal de Relações Institucionais, para tratarem
sobre as emendas impositivas. Às 11h20min (onze horas e vinte minutos) o



Presidente reabriu a presente Sessão. Aprovada a Inclusão e Inversão de Pauta
do Projeto de Lei nº 092/2020, de autoria do Vereador Anselmo Pereira, que
“Dispõe sobre declarar de utilidade pública a Associação Tio Cleobaldo e dá outras
providências”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Célio Silva - 2ª Votação. Foi
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção
do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 041/2021 de autoria do Prefeito, que
“Declara a essencialidade de práticas religiosas no âmbito do município de Goiânia
nos termos que especifica”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Pedro Azulão Jr - 1ª Votação. Foi
aprovado, (voto contrário pela rejeição dos Vereadores Mauro Rubem e Aava
Santiago), e encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. Os
requerimentos nº 1677 a 1722/2021 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 1723 à 1729/2021 foram enviados à Diretoria
Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h:58min (onze horas, cinquenta
e oito minutos) o Senhor Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES,
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
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