
Ata da trigésima primeira (31ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

As nove (09) horas e quarenta (40) minutos, do dia dezenove de maio de dois mil e
vinte um (19.05.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
trigésima primeira (31ª) 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
THIALU GUIOTTI 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; SANDES JÚNIOR - 2º Secretário em
exercício. Não houve expediente a ser lido. Às 09h:48 min (nove horas,
quarenta e oito minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno
Expediente. Utilizou a tribuna o seguinte vereador: Mauro Rubem. O Vereador
Anselmo Pereira solicitou registro em Ata a presença honrosa do Senhor Paulo
Cezar Martins (Deputado Estadual). O Vereador Edgar Duarte solicitou registro em
Ata a presença honrosa dos Senhores Marcelo e Maria de Fátima (primo e tia).
Apresentaram matérias os seguintes vereadores: JOÃOZINHO GUIMARÃES,
requerimentos endereçados à COMURG, SEINFRA e Prefeito; ANSELMO
PEREIRA, requerimento endereçado à Presidência, solicitando a realização de
Sessão Especial em Homenagem aos 80 anos do Rotary Club de Goiânia e aos 50
anos da CAMP - Círculo de Apoio à Aprendizagem Profissional de Goiânia;
requerimentos endereçados à SEINFRA, Prefeito e COMURG; DR. GIAN,
requerimento endereçado à SEINFRA; requerimentos endereçados à Secretaria
Municipal de Saúde e ao Prefeito, solicitando a inclusão dos professores, demais
colaboradores de ONG’S e Casas de Acolhimento no grupo prioritário de vacinação
e demais colaboradores da educação no grupo prioritário de vacinação contra a
COVID-19; ISAÍAS RIBEIRO, requerimento endereçado à Secretaria Municipal de
Educação; ANSELMO PEREIRA e outros, requerimento solicitando a aprovação da
Moção de Aplauso à Dom Washington Cruz; AAVA SANTIAGO, requerimentos
endereçados à COMURG, RMTC, SEINFRA e Secretaria Municipal de Mobilidade.
Às 10h00min (dez horas) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia:
Projeto de Lei Complementar nº 016/2020 de autoria do Vereador Paulo
Magalhães que “Modifica-se dispositivo da Lei Complementar nº 014/1992 - Código
de Posturas - para que o Executivo Municipal possa realizar serviços públicos nos
condomínios habitacionais construídos para pessoas com baixa renda”, com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator:



Vereador Anderson Sales - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão
Mista. Projeto de Lei nº 153/2018 de autoria do Prefeito que “Desafeta área
pública municipal de sua destinação primitiva e autoriza permuta com imóvel de
propriedade da União”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação pela Aprovação - Relatora: Vereadora Léia Klébia - 1ª Votação. Foi
aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento
Urbano. Projeto de Lei nº 390/2019 de autoria do Vereador Zander que
“Determina a obrigatoriedade de os agentes políticos eleitos, utilizarem Serviço
Único de Saúde - SUS - durante o mandato eletivo no município de Goiânia”, com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator:
Vereador Wellington Peixoto - 1ª Votação. Foi aprovado Pedido de Vista ao
Vereador Anselmo Pereira. Projeto de Lei nº 235/2020 de autoria do Prefeito que
“Denomina Unidade de Pronto Atendimento Dr. Domingos Viggiano a UPA situada
no Setor Jardim América, nesta capital”, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação pela Aprovação - Relatora: Vereadora Priscilla Tejota - 1ª
Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social.
Foram aprovados os requerimentos nº: 1673/2021 do Vereador Pedro Azulão Jr.,
1901 e 1904/2021 do Vereador Santana, 1902/2021, 2044/2021 e 2045/2021 do
Vereador Mauro Rubem, 2043/2021 do Vereador Cabo Senna e 2046/2021 do
Vereador Anselmo Pereira. Os requerimentos de nº 2047 a 2062/2021 foram
aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Os requerimentos de nº 2063 a
2067/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta.
Às 10h:12min (dez horas e doze 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  da Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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