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

As nove (09) horas e vinte (20) minutos, do dia vinte de abril de dois mil e vinte um
(20.04.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a décima nona
(19ª) 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 KLEYBE MORAIS, 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. O Vereador Anselmo Pereira
solicitou 01 (um) minuto de silêncio em razão do falecimento do Sr. Edwarner
Carneiro, servidor desta Casa de Leis. No expediente foram lidos os seguintes
documentos: Ofício nº 324/21 do Gabinete do Prefeito – Mensagem para
conhecimento sobre abertura de crédito adicional extraordinário à Secretaria
Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde, no montante de R$ 2.900.000,00.
Ofício nº 331/21 do Gabinete do Prefeito – encaminha Projeto Lei nº 113/2021 -
Denomina Unidade de Saúde da Família Valéria Aparecida Martins da Silva a USF

situada na Avenida Central, quadra 56, lote 16, Setor Garavelo B, nesta capital. Às
09h:39min (nove horas, trinta e nove minutos), o Senhor Presidente em
exercício CLÉCIO ALVES passou para o Pequeno Expediente. Usaram a
Tribuna os Vereadores: Anderson Sales e Leandro Sena. Apresentaram
matérias os seguintes vereadores: WILLIAN VELOSO, Projeto de Lei que “Define
como atividade essencial e autoriza a abertura e funcionamento de lanchonetes,
pit-dogs, entre outras disposições”; RONILSON REIS, Projeto de Lei que “Altera a
Lei nº 10.610 de 09 de abril de 2021, que dispõe sobre a aplicação de multa
pecuniária pelo desperdício de água na cidade de Goiânia”; Projeto de Lei que
“Inclui pessoas gestantes ou puérperas como grupo prioritário no programa
emergencial de vacinação para o combate e a erradicação do vírus da COVID-19,
no município de Goiânia"; RAPHAEL DA SAÚDE, requerimento endereçado à
Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a ampliação da contratação temporária
dos servidores da saúde; ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei que “Dispõe sobre
declarar de utilidade pública o Instituto Orquestra Cidadão e dá outras providências”;
EDGAR DUARTE, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição do corte dos
serviços de fornecimento de energia elétrica e água no município e dá outras
providências”; BRUNO DINIZ MACHADO, requerimentos endereçados ao Prefeito
solicitando informações sobre a disponibilidade de três áreas públicas situadas na



Região Noroeste e Conjunto Vera Cruz, nas quais seja possível a instalação de um
ecoponto; requerimento endereçado ao Prefeito; LUCIULA DO RECANTO, Projeto
de Lei Complementar que “Estabelece diretrizes para apresentação de Plano de
Manejo da Fauna e da Fora, ético e humanitário, pelos novos empreendimentos de
impacto e loteamentos no âmbito do Município de Goiânia”; AAVA SANTIAGO,
Projeto de Decreto Legislativo que “Concede in memorian o Título Honorífico de
Cidadão Goianiense ao Sr. Wilson Violati; ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de
Resolução que “Fica denominada Wilson Violati a Sala da Coordenação de
Manutenção e Serviços Gerais da Câmara Municipal de Goiânia": CABO SENNA e
ANSELMO PEREIRA, requerimento endereçado à Assembleia Legislativa
solicitando a inclusão via Projeto de Lei da Medalha Francisco Januário da Gama
Cerqueira, instituída pela Resolução nº 010 de 12 de dezembro de 2010, ambas de
iniciativa da Câmara Municipal de Goiânia, em anexo, com 3,0 (três) pontos, como
equivalência para o preenchimento da Ficha de Pontuação, que se destina à
apuração dos pontos para a elaboração do Quadro de Acesso por Merecimento
(QAM) dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado de Goiás, ao lado das
Medalhas Tiradentes, Dom Pedro II, Pedro Ludovico, da Assembleia Legislativa e
Anhanguera, já previstas em lei”; GABRIELA RODART, requerimento endereçado à
AMMA, solicitando resposta sobre o porquê da não execução de uma Ordem de
Serviço, bem como os contratos, aditivos, projetos urbanísticos e documentos
referentes ao Parque Jardim das Aroeiras; requerimentos endereçados à SEINFRA,
solicitando informações referentes à construção de uma creche na Rua OM-04 na
esquina com a Rua OM-07, no Setor Orlando de Morais, tais como: contratos,
termos aditivos, documentos e projetos técnicos; informações referentes à execução
das obras na Rua da Divisa e Avenida João Leite, tais como: contratos, termos
aditivos, documentos e projetos urbanísticos; informações referentes à execução
das obras no Residencial Shangri-Lá, Residencial Shangri-Lá II e Residencial
Paraíso, tais como: contratos, termos aditivos, documentos e projetos urbanísticos”;
informações referentes à execução da construção do Centro de Convivência no
Setor Orlando de Morais, tais como: contratos, termos aditivos, documentos e
projetos técnicos; requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Saúde,
solicitando justificativa para as compras feitas pela Secretaria, tais como: botas de
couro de diversas numerações e calças jeans de diversas numerações;
requerimento endereçado ao Prefeito, solicitando explicações sobre o porquê da
redução dos horários de funcionamento das academias”; requerimentos diversos
endereçados ao Prefeito, SMT, SEINFRA, Secretaria Municipal de Mobilidade e
COMURG; requerimento endereçado ao Prefeito e à Guarda Civil Metropolitana,
solicitando explicações sobre o motivo de uma ocorrência na região da 44, dia 16/04
(sexta-feira) onde foi agredido um trabalhador durante uma abordagem conforme
vídeo gravado que circula nas redes sociais e se o prefeito tomará alguma medida
concreta ao caso específico ocorrido; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos
endereçados à AMMA, SEINFRA e COMURG; ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei
que “Denomina de Ovídio Inácio Ferreira a área pública municipal destinada a praça
localizada na T-19, entre a Rua T-49, Rua T-29 e Rua T-1, no Setor Bueno,



Município de Goiânia”; requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, AGCM,
AMMA, Prefeito e Secretaria Municipal de Educação; LÉIA KLÉBIA, Projeto de Lei
que “Declara de Utilidade Pública a Associação Defesa Comunitária e dá outras
providências”; Projeto de Lei que “Institui o Selo Empresa Amiga da Mulher às
empresas que cumprirem metas de valorização a plena vivência da mulher no
ambiente de trabalho e dá outras providências”; requerimento endereçado à
SEINFRA; ANDERSON SALES, Projeto de Lei que “Institui e inclui no Calendário
Oficial do Município de Goiânia e, o Dia do Mediador a ser comemorado anualmente
no dia 26 de junho”; Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 9.445 de 16 de setembro de
2014, que regulamenta o Serviço de Transporte Individual de Passageiros - Táxi no
Município de Goiânia e dá outras providências”; requerimentos endereçados à
SEINFRA, SANEAGO, Secretaria Municipal de Mobilidade, COMURG e Secretaria
Municipal de Saúde; MARLON TEIXEIRA, requerimento endereçado à SEINFRA;
LEANDRO SENA, requerimento endereçado à Presidência solicitando a realização
de audiência pública no formato de live ao vivo, utilizando a sala da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação. O Vereador Anselmo Pereira solicitou registro
como visita honrosa, a presença do Sr. Lincoln Tejota (Vice-Governador). Às
09h59min (nove horas, cinquenta e nove minutos) o Senhor Presidente passou
para a Ordem do Dia: Veto nº 068/2020 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao
Autógrafo de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de aparelho
desfibrilador externo automático em aeroportos, hotéis, academias e outros no
âmbito do município de Goiânia”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador Bruno Diniz - Votação
Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para comunicar ao Prefeito. Veto nº 012/2021, de autoria do Prefeito. Veto Integral
ao Autógrafo de Lei nº 167/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 0222/2018 de autoria
do Vereador Zander, que “Institui o Ônibus 24 horas na cidade de Goiânia e dá
outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador Willian Veloso - Votação Única. Foi
mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para
comunicar ao Prefeito. Às 10h:19min (dez horas e dezenove minutos), o
Presidente em exercício, Vereador Clécio Alves, suspendeu a presente Sessão
para dar posse ao Vereador Célio Silva, em substituição ao Vereador Paulo
Henrique da Farmácia que assumiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Economia Criativa. Às 10h:25min (dez horas e vinte e cinco minutos) a Sessão
foi reaberta. Projeto de Lei nº 171/2020 de autoria do Prefeito, que “Denomina
Parque Municipal Grande Vera Cruz Jornalista Washington Novaes, o Parque
localizado na Avenida Gercina Borges Teixeira, Rua Valdir Azevedo, Rua Dolores
Duran e Rua Monsenhor Aldorando Mendes, no Setor Conjunto Vera Cruz, nesta
capital”, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento
Urbano pela Rejeição - Relator: Vereador Bruno Diniz - 2ª Votação. Foi rejeitado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito.
Aprovada a Inclusão e Inversão de Pauta do Projeto nº 597/2021 de autoria do
Vereador Juarez Lopes, que “Dispõe sobre a instalação de barreira de proteção



acrílica para os motoristas do transporte coletivo no município de Goiânia em função
Aprovação - Relator: Vereador Bruno Diniz - 1ª Votação. Foi aprovado e da
COVID-19”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela
encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. Aprovada a Inclusão e
Inversão de Pauta do Projeto nº 1574/2020 de autoria do Vereador Clécio
Alves, que “Dispõe sobre denominação de área pública municipal que especifica
Parque Municipal Sargento David Luiz Rodrigues, localizada entre as Ruas
Monsenhor Aldorando Mendes, Valdir Azevedo, Gercina Teixeira e Dolores Duran,
nos limites fronteiriços do Conjunto Vera Cruz e Jardim São José nesta capital”, com
parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano pela
Aprovação - Relator: Vereador Bruno Diniz - 2ª Votação. Foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo
de Lei. Projeto de Lei nº 012/2021 de autoria da Vereadora Aava Santiago, que
“Torna prioritária as vagas disponíveis em instituições públicas de educação infantil
do município às crianças com mães menores de 18 anos que estejam estudando e
outros”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela
Aprovação - Relator: Vereador Pedro Azulão Jr - 1ª Votação. Foi aprovado Pedido
de Vista à Vereadora Gabriela Rodart. Projeto de Lei nº 427/2019 de autoria do
Vereador Anselmo Pereira, que “Institui o Dia do Mestre de Cerimônia e dá outras
providências”, com parecer da Comissão de Educação, Ciência, Cultura, CIência e
Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Jair Diamantino - 2ª Votação. Foi
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção
do Autógrafo de Lei. 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 Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relator:
Vereador Marlon Teixeira - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto nº
263/2020 de autoria do Vereador Tiãozinho Porto, que “Denomina de Rua
Travessa I - Dona Neuraci Francisca, situada no Distrito de Vila Rica, no município
de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Anderson Sales - 1ª Votação.
Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação e Urbanismo. Projeto de
Lei nº 034/2021 de autoria do Vereador Henrique Alves, que “Institui e inclui no
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Goiânia, o Dia do Vigilante, a
ser comemorado anualmente no dia 20 de junho”, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Geverson Abel
- 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 006/2020 de autoria do Vereador Lucas
Kitão, que “Inclui os art. 68-A e 68-B à Resolução 026 de 19/12/1991 - Regimento
Interno da Câmara Municipal de Goiânia”, com parecer da Comissão Mista pela
Aprovação - Relator: Vereador Jair Diamantino - 1ª Votação. Foi aprovado e
encaminhado à Diretoria Legislativa, aguardando o período regimental para ser
inserido em Pauta. Os requerimentos 1208 ao 1322/2021 foram aprovados de



plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do
artigo 82 do Regimento Interno. Os requerimentos 1323 a 1338/2021 foram
enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h:18min
(onze horas e dezoito minutos) o Senhor Presidente em exercício Vereador
CLÉCIO ALVES encerrou a presente Sessão, convocando outra para a próxima
quinta-feira, 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.
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