
Ata da décima segunda (12ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia (Sessão Mista).

As nove (09) horas e oito (08) minutos, do dia vinte e três de março de dois mil e
vinte um (23.03.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
décima segunda (12ª) 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
CLÉCIO ALVES para ler um trecho bíblico e em seguida, o Senhor Presidente
convidou o Vereador JUAREZ LOPES 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; JUAREZ LOPES - 1º Secretário em exercício; ANDERSON SALES - 2º
Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os seguintes documentos:
Ofício nº 294/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha o Projeto de Lei nº 42/2021
que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a ratificar o protocolo de intenções
firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas,
medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde, para o enfrentamento
da pandemia da COVID-19 provocada pelo SARS-COV 2 e suas variantes, no
âmbito do Município de Goiânia.” Ofício nº 270/21 do Gabinete do Prefeito –
Encaminha o Projeto de Lei nº 41/2021 que “Declara a essencialidade de práticas
religiosas no âmbito do Município de Goiânia nos termos que especifica.” Ofício nº
295/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha o Projeto de Lei nº 43/2021 que
“Desafeta e autoriza a alienação não onerosa de Áreas Públicas Municipais e dá
outras providências.” Ofício nº 292/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha
mensagem para conhecimento sobre abertura de crédito adicional extraordinário à
Secretaria Municipal de Saúde no montante de R$ 55.000.000,00 (cinqüenta e cinco
milhões de reais). Mensagem nº 015/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha
Veto Integral ao Autógrafo de Lei Complementar nº 001/2021, oriundo do Projeto de
Lei nº 022/2019, Processo nº 2019/1263 de autoria do Vereador Lucas Kitão.
Mensagem nº 016/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto Integral ao
Autógrafo de Lei nº 001/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 114/2020, Processo nº
2020/757 de autoria do Vereador Dr. Gian. Mensagem nº 017/21 do Gabinete do
Prefeito – Encaminha Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 004/2021, oriundo do
Projeto de Lei nº 048/2019, Processo nº 2019/283 de autoria da Vereadora Léia
Klébia. Mensagem nº 018/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto Integral
ao Autógrafo de Lei nº 005/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 315/2019, Processo
nº 2019/1520 de autoria do Vereador Jair Diamantino. Mensagem nº 019/21 do



Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 006/2021,
oriundo do Projeto de Lei nº 013/2020 Processo nº 2020/131 de autoria do Vereador
Tiãozinho Porto. Mensagem nº 020/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto
Integral ao Autógrafo de Lei nº 007/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 347/2019
Processo nº 2019/1680 de autoria do Vereador Lucas Kitão. Às 09h:18min (nove
horas e dezoito minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno
Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores: Ronilson Reis e Marlon Teixeira.
Apresentaram matérias os seguintes vereadores: SABRINA GARCEZ, Projeto
de Lei que “Dispõe sobre a instituição do Dia do Futebol Feminino no Calendário de
Eventos Oficiais do Município de Goiânia e dá outras providências”, Projeto de Lei
que “Dispõe sobre política de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade
pela Rede Pública de Saúde, com a utilização do contraceptivo reversível de longa
duração de etonogestrel e dá outras providências”, Projeto de Decreto Legislativo,
que “Institui no Município de Goiânia, o Prêmio Mulheres Empreendedoras de
Goiânia e dá outras providências, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a inclusão de
atividade extracurricular obrigatória do conteúdo intitulado Mulheres que Fizeram
História no currículo das escolas da rede municipal de Goiânia e dá outras
providências”, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de
inscrição em concurso público, para provimento de cargo ou emprego na
Administração Pública Municipal, às doadoras de leite materno”, Projeto de Lei que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios residenciais, comerciais ou
mistos, estabelecidos no município de Goiânia, notificarem a ocorrência ou indícios
de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças,
adolescentes ou idosos, e dá outras providências”, Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a destinação às mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de pessoas ou
de exploração sexual, de 5% das unidades dos programas habitacionais
implementados diretamente ou subsidiados com recursos públicos do Município de
Goiânia, altera a Lei 8.534 de 31 de maio de 2007 e dá outras providências”, Projeto
de Lei que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de COVID-19”, Projeto de Decreto Legislativo, que “Institui a Frente
Parlamentar Goiânia Cidade Tecnológica e dá outras providências”, Projeto de Lei
que “Institui no Município de Goiânia o Programa Gás de Cozinha Social e dá outras
providências”, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a concessão de auxílio-aluguel às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Município de Goiânia e dá
outras providências”; Projeto de Lei que “Dispõe sobre a transparência da lista de
espera dos pacientes que aguardam leitos, exames e intervenções cirúrgicas
eletivas na rede municipal de saúde, nos termos da Estadual nº 19.792, de 24 de
julho de 2017; Projeto de Decreto Legislativo que “Altera o Decreto nº 2968 de 17 de
dezembro de 2008, que dispõe sobre normas e procedimentos da licitação
denominada pregão presencial e eletrônico, no âmbito do Poder Executivo do
Município de Goiânia e o Anexo I, regulamento da licitação na modalidade de
pregão presencial”; Emenda Aditiva e Substitutiva ao Projeto de Emenda à Lei
Orgânica nº 04 de 10 de maio de 2018; requerimento endereçado à Prefeitura



solicitando a apresentação a esta Câmara Legislativa no prazo de 48(quarenta e
oito) horas, um plano detalhado acerca das estratégias para enfrentamento das
situações de emergência e atualização e divulgação do Plano de Imunização
Municipal; requerimento endereçado ao Controlador Geral do Município de Goiânia
a respeito de adequações ao Portal de Transparência do Município de Goiânia;
EDGAR DUARTE, Projeto de Lei que “Institui o Programa Medicamento em Casa e
dá outras providências”, ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a denominação da Diretoria de Pesquisas, Estudos, Ensino e Capacitação da
Guarda Civil Metropolitana de Goiânia para Diretoria de Pesquisas, Estudos, Ensino
e Capacitação GCM EBIO CLESER BORGES; THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei
que “Altera e inclui dispositivos na Lei nº 8.448 de 02 de agosto de 2006 e dá outras
providências”, Projeto de Lei que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder
isenção de impostos e taxas municipais aos profissionais e estabelecimentos
comerciais que ficaram impedidos de exercer suas funções durante o período da
Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19); requerimento endereçado à Secretaria
Municipal de Saúde, solicitando que sejam inseridos no grupo prioritário para a
vacinação contra a COVID-19 os profissionais propagandistas e vendedores de
produtos farmacêuticos; WILLIAN VELOSO, Projeto de Lei que “Define como
atividade essencial e autoriza a abertura e funcionamento de lavajatos de veículos e
motocicletas, entre outras disposições”, Projeto de Lei que “Define como atividade
essencial e autoriza a abertura e funcionamento de lojas de materiais de
construção, louças, tintas, ferragens e ferramentas manuais, produtos metalúrgicos,
madeiras e compensados, materiais elétricos e hidráulicos, pisos e revestimentos,
tubos e conexões, vidros e maquinismo para construção, entre outras disposições”;
MAURO RUBEM, Projeto de Lei Complementar, que “Reintroduz o disciplinamento
do adicional de tempo de serviço (quinquênio) previsto no 2º do art. 28 da Lei
Orgânica do Município de Goiânia”; Projeto de Lei que “Dispõe sobre as diretrizes
para aquisição de vacinas e a Campanha Municipal de Vacinação da COVID-19 e
dá outras providências”, requerimentos endereçados à Presidência e SEINFRA;
PASTOR WILSON, Projeto de Lei que “Denomina como Avenida Vereador Fábio
Caixeta, o trecho entre as Ruas VF-88, VF-74, Vf-52, VF-44, VF-32, VF-24, Vf-14 e
VF-4, localizadas no Setor Finsocial; SANDES JÚNIOR, Projeto de Lei que “Dispõe
sobre o fornecimento do Kit Maternidade para gestantes em situações de
vulnerabilidade do Município de Goiânia e dá outra providências”; Projeto de Lei que
“Dispõe sobre a proibição do trânsito de bicicletas, skates, patins, rollers,
hoverboards, patinetes elétricos ou todo equipamento de duas ou três rodas,
provido ou não de motor de propulsão nas pistas de caminhada no Município de
Goiânia e dá outras providências”, Projeto de Lei que “Institui sobre a autorização do
Executivo Municipal disponibilizar soro antiofídico e outros imunobiológicos nas
Unidades de Pronto Atendimento do Município de Goiânia e dá outras providências;
Projeto de Lei que “Determina aos supermercados, hipermercados e
estabelecimentos comerciais congêneres que mantenham ao menos dois
funcionários capacitados, para auxiliar pessoas com deficiência visual a efetuar
compras”; Projeto de Lei que “Altera a Redação dos Artigos 1º, 2º e parágrafo1º e



artigo 4 da Lei Ordinária 9.616 de 13 de julho de 2015, que institui o Programa de
Vacinação Domiciliar de Idosos no Município de Goiânia e dá outras providências”;
Projeto de Lei Complementar que “Altera a redação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do
art. 102 da Lei Complementar nº 014 de 29 de dezembro de 1992, que institui o
Código de Posturas do Município de Goiânia e dá outras providências; ANSELMO
PEREIRA, Projeto de Lei que “Declara de utilidade Pública municipal a organização
religiosa IGREJA JESUS VIDA e dá outras providências”; LUCAS KITÃO, Projeto
de Lei que “Dispõe sobre medidas para que o Município de Goiânia tenha
autonomia para comprar e vacinar toda população goianiense”; requerimentos
endereçados à SEINFRA e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; MARLON
TEIXEIRA, Projeto de Lei que “Institui a Política Municipal de Estímulo, Incentivo e
Promoção da Economia Colaborativa e dá outras providências”; requerimento
endereçado ao Prefeito; SANTANA GOMES e OUTROS, requerimento endereçado
à Presidência solicitando a instalação de uma Comissão Especial de Inquérito para
investigar as irregularidades nos contratos, recapeamento e asfaltamento realizados
no município no período compreendido entre 01/01/2017 até os dias atuais”;
JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à COMURG, Prefeitura e
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, PEDRO AZULÃO JR., requerimentos
endereçados à AMMA e SEINFRA; LEANDRO SENA, requerimentos endereçados
à SEINFRA, COMURG, SMT e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; DR.
GIAN, requerimento endereçado a COMURG; ANDERSON SALES, requerimentos
endereçados à Prefeitura solicitando que os trabalhadores operacionais da
COMURG, SEINFRA e AMMA sejam incluídos nos grupos de vacinação prioritária
contra a COVID -19, requerimentos endereçados à SEDUC, SEINFRA, COMURG,
Governo do Estado, SEPLANH, SMS, Prefeito e Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana; CABO SENNA, requerimento endereçado à Prefeitura solicitando a
vacinação imediata de todos os policiais e bombeiros militares no município de
Goiânia. O Vereador Willian Veloso participou da Sessão de maneira remota. O
Vereador Pastor WIlson solicitou 01 (um) minuto de silêncio pelo falecimento do
ex-vereador Fábio Caixeta e também o registro em Ata como presença honrosa da
visita da família do ex-vereador. Às 10h:10min (dez horas e dez minutos) o
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia. Às 10h:36min (dez horas e
trinta e seis minutos) o Senhor Presidente suspendeu a presente Sessão para
que houvesse a apreciação junto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
do Projeto de Lei nº 42/2021 de autoria do Prefeito que “Autoriza o Chefe do
Poder Executivo a ratificar o protocolo de intenções firmado entre municípios
brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas, medicamentos, insumos e
equipamentos na área da saúde, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19
provocada pelo SARS-COV 2 e suas variantes, no âmbito do Município de Goiânia.”
Às 11h11min, (onze horas e onze minutos) o Senhor Presidente reabriu a
presente Sessão e o Projeto supracitado foi enviado à 1ª votação, tendo sido
aprovado. Tal aprovação foi possível, tendo em vista o precedente regimental,
aprovado na Sessão Extraordinária do dia 24/03/2020, que autorizou a quebra do
interstício regimental de 24hs (vinte e quatro horas) entre votações no que se refere



aos projetos correlatos à pandemia e decretação do estado de Calamidade Pública.
O Projeto de Lei nº 071/2018 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz, que
“Dispõe sobre aplicação de multa pecuniária para desperdício de água na cidade de
Goiânia”, com parecer da Comissão do Meio Ambiente pela Aprovação – Relator:
Vereador Lucas Kitão – 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. O Projeto de Lei nº
176/2019 de autoria da Vereadora Léia Klébia que “Dispõe sobre a emissão de
contracheques em braile para servidores com deficiência visual do Município de
Goiânia”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela
Aprovação - Relator: Vereador Wellington Peixoto - 1ª Votação. Foi aprovado e
encaminhado à Comissão das Pessoas Portadoras de Deficiência e/ou
Necessidades Especiais. O Projeto de Lei nº 209/2020 de autoria do Vereador
Cabo Senna que “Altera dispositivos da Lei nº 7771, de 29/12/1997, visando
estabelecer uma proporcionalidade equânime entre os setores educacionais público
e privado na composição do Conselho Municipal de Educação de Goiânia”, com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator:
Vereador Anderson Sales - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de
Saúde e Assistência Social. Às 12h:13min (doze horas e treze minutos) o Senhor
Presidente suspendeu novamente a presente Sessão para que a Comissão de
Saúde e Assistência Social se reunisse para a apreciação do Projeto nº 42/2021,
tendo sido nela aprovado. Às 12h:13min (doze horas e treze minutos), a Sessão
foi reaberta e o Projeto nª 42/2021 foi encaminhado à 2ª votação, com Emenda do
Vereador Marlon, a qual foi também aprovada. O Projeto foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo
de Lei. Os requerimentos nº 825 a 898/21 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 899 a 904/21 foram enviados à Diretoria Legislativa
para serem inseridos em Pauta. Às 12:52hs (doze horas e cinquenta e dois
minutos) o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO, encerrou a
presente Sessão, convocando outra para um próximo momento oportuno, quando
todos serão avisados. 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.x.x.x.
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