
 

Ata da nona (9ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima nona (19ª)              
Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia (Sessão Mista). 

As nove (09) horas e dezesseis (16) minutos, do dia dezoito de fevereiro de dois mil                
e vinte um (18.02.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a            
nona (9ª) 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 HENRIQUE ALVES          
para ler um trecho bíblico e em seguida, o Senhor Presidente 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            
CLÉCIO ALVES – Presidente em exercício; HENRIQUE ALVES - 1º Secretário em            
exercício; ANSELMO PEREIRA - 2º Secretário em exercício. Não houve          
expediente para ser lido. Às 09h:33min (nove horas trinta e três minutos), o             
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Usou a Tribuna o           
Vereador: Marlon Teixeira. Apresentaram matérias os seguintes vereadores:        
EDGAR DUARTE, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a triagem precoce para            
diagnóstico do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nas unidades de saúde e             
creches e escolas municipais do município de Goiânia através da aplicação de            
questionário”; WILLIAN VELOSO, requerimentos endereçados à SEINFRA,       
COMURG e CMTC; MARLON TEIXEIRA, Projeto de Lei que “Acrescenta          
dispositivos na Lei nº 10.555 de 12 de novembro de 2020 e dá outras providências”;               
LUCÍULA DO RECANTO, Projeto de Lei que “Acrescenta o Art. 9º-A à Lei n 8.559               
de 20 de agosto de 2007, para proibir a realização de tatuagens ou aplicação de               
‘piercing’ em animais, para fins estéticos no âmbito do Município de Goiânia”,            
Projeto de Lei Complementar que “Acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº           
177, de 09 de janeiro de 2008, Código de Obras e Edificações do Município de               
Goiânia, para determinar o uso de dispositivos ‘Bird Friendly’, salvaguardas que           
evitem colisões de pássaros com superfícies de vidro; acrescenta dispositivo à Lei            
Complementar nº 314, de 05 de novembro de 2018, que institui o Alvará de              
Regularização e dá outras providências”; RONILSON REIS, requerimento        
endereçado à Presidência solicitando a realização de Audiência Pública para          
discutir sobre o Projeto de Lei que reconhece os serviços educacionais, por meio de              
aulas presenciais, como atividade essencial no Município de Goiânia; ISAÍAS          
RIBEIRO, requerimentos endereçados a AMMA e SEINFRA; EDGAR DUARTE,         
requerimento endereçado ao Prefeito; CLÉCIO ALVES, requerimento endereçado        
ao Prefeito; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA;        
PEDRO AZULÃO JR., requerimentos endereçados à SMT, SEINFRA e COMURG;          
SABRINA GARCEZ, requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Saúde         
e SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei que “Declara de utilidade pública            
municipal a Comunidade Terapêutica Ministério Internacional Graça Abundante –         
COMTERMIGA e dá outras providências”; DR. GIAN, Projeto de Decreto Legislativo           
que “Concede Título Honorífico de Cidadão Goianiense ao Senhor Antônio Flávio de            
Oliveira”. O Vereador ANSELMO PEREIRA, solicitou um (01) minuto de silêncio em            
decorrência do falecimento do Sr. Álvaro, ex-vereador. O Vereador Thialu Guiotti           



solicitou registro em Ata como presença honrosa a visita do Dr. Bruno Pena,             
advogado, especialista em direito eleitoral. O Vereador Lucas Kitão participou da           
sessão de maneira remota. Às 09h:40min (nove horas e quarenta minutos) o            
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 347/2019 de              
autoria do Vereador Lucas Kitão, que “Dispõe sobre a aceitação pela           
Concessionária do Serviço Público de Transporte Coletivo de passageiros, do          
pagamento da tarifa, por meio de cartão de débito e de crédito”, com parecer da               
Comissão de Finanças, Orçamento e Economia pela Aprovação - Relator: Vereador           
Denício Trindade – 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de            
Processamento e Controle para confecção de Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº             
076/2020, de autoria do Vereador Gustavo Cruvinel, que “Altera o artigo 1º da Lei              
nº 4.410/971, que considera de utilidade pública, a Caixa Beneficente da Polícia            
Militar do Estado de Goiás, Associação Beneficente sem fins lucrativos, com sede e             
foro nesta capital”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação            
pela Aprovação – Relator: Vereador Zander, 1ª Votação. Foi aprovado e           
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de           
Lei nº 132/2020 de autoria do Vereador Denício Trindade, que “Institui no            
Calendário Oficial de Eventos no Município de Goiânia, o evento Festival Brasil            
Sabor e dá outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça            
e Redação pela Aprovação – Relator: Vereadora Léia Klébia, 1ª Votação. Foi            
aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.           
Projeto de Lei nº 192/2020 de autoria do Vereador Dr. Gian que “Dispõe sobre o               
fornecimento de absorventes higiênicos nos postos de saúde do Município de           
Goiânia”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela           
Aprovação – Relatora: Vereadora Dra. Cristina, 1ª Votação. Foi aprovado e           
encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei nº            
216/2020 de autoria do Vereador Dr. Gian, que “Institui e inclui no Calendário             
Oficial do Município de Goiânia, o Dia da Advocacia Jovem, a ser comemorado             
anualmente no dia 14 de março”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça             
e Redação pela Aprovação – Relatora: Vereadora Léia Klébia, 1º Votação. Foi            
aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.           
Projeto de Lei nº 257/2020 de autoria do Vereador Clécio Alves que “Dispõe             
sobre denominação de área pública municipal que especifica e dá outras           
providências – Parque Municipal Sargento David Luiz Rodrigues, localizado entre o           
Conjunto Vera Cruz e Jardim São José”, com parecer da Comissão de Constituição,             
Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: Vereador Pastor Wilson pela           
Aprovação, 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação,           
Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 265/2020 de autoria do            
Vereador Denício Trindade, que “Denomina Praça Sebastião Alves do Nascimento          
a praça localizada na Avenida Marginal Norte, Quadra 1, Ponta de Quadra no Setor              
Marechal Rondon”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação           
pela Aprovação – Relator: Vereador Geverson Abel, 1ª Votação. Foi aprovado e            
encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano.         
Projeto de Lei nº 273/2020 de autoria do Vereador Anselmo Pereira que “Dispõe             
sobre declarar de utilidade pública a Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás e              
dá outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e           
Redação pela Aprovação – Relator: Vereador Izídio Alves, 1ª Votação. Foi aprovado            
e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Foram           
aprovados os requerimentos de nº: 296 a 300/21 do Vereador Dr. Gian, 580 a              
582/21, do Vereador Léo José, 583 do Vereador Ronilson Reis e 616/21 da             



Vereadora Gabriela Rodart. Os requerimentos nº 620 a 668 foram aprovados de            
plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do              
artigo 82 do Regimento Interno. Às 10h:11hs (dez horas e onze minutos) o             
Senhor Presidente Romário Policarpo encerrou a presente Sessão e convocou outra           
para o próximo dia no horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada               
conforme, será assinada pelos membros da      
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