
Ata da vigésima primeira (21ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

As nove (09) horas e vinte e quatro (24) minutos, do dia vinte e sete de abril de dois
mil e vinte um (27.04.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
vigésima primeira (21ª) 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 ANSELMO PEREIRA, para ler um trecho bíblico e em seguida o convidou
o 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; ANSELMO PEREIRA - 1º
Secretário; ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. O Vereador Ronilson
Reis solicitou registro em Ata, a presença honrosa dos Senhores Wesley
Cabeção (Presidente da Câmara Municipal de Trindade) e Zeca (Vereador). O
Vereador Joãozinho Guimarães solicitou registro em Ata a presença honrosa do
Senhor Sival Alves (Vice-Prefeito de Cavalcante). Não houve expediente a ser
lido. Às 09h:40min (nove horas e quarenta minutos), o Senhor Presidente
passou para o Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores: Mauro
Rubem e Gabriela Rodart. Apresentaram matérias os seguintes vereadores:
JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados ao Prefeito, CMTC e à
SMS, solicitando a reinserção dos profissionais de Educação Física no painel de
vacinação contra a COVID-19; RAPHAEL DA SAÚDE, requerimento endereçado à
Secretaria Municipal de Saúde e ao SAMU solicitando informações sobre o número
de viaturas, tempo de resposta de atendimento, déficit de servidores, viaturas
disponibilizadas, projeto de ampliação da sede e quais são as bases de apoio ao
SAMU Goiânia e o critério utilizado para escolha; WILLIAN VELOSO, Projeto de Lei
que “Estabelece como grupo prioritário para receber a vacina contra a COVID-19 e
em quaisquer outras campanhas de imunizações as pessoas com deficiência e seus
cuidadores”; ANDERSON SALES, requerimentos endereçados à Secretaria
Municipal de Mobilidade, Prefeito, CMTC, COMURG, Secretaria Municipal de
Educação, SEINFRA e SEPLANH; requerimento endereçado à SEPLANH,
solicitando informações sobre a destinação de lotes localizado na Rua Antônio
Borges Teixeira com Rua Engenheiro Correia Lima, Vila Concórdia e sobre a
destinação de área pública entre as Ruas SR47, SR51 e SR52; RONILSON REIS,
requerimento endereçado à Presidência solicitando a realização de Sessão Especial
em Homenagem ao Dia do Pastor; Dia da Juventude e Dia do Pedreiro; MARLON
TEIXEIRA, requerimento endereçado à SEINFRA; LUCAS KITAO, requerimentos
endereçados à SEINFRA, CMTC e Secretaria Municipal de Mobilidade; Projeto de



Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação, nas redes elétricas de
equipamentos de lazer e de iluminação situados em praças e parques públicos, de
dispositivos de proteção a corrente diferencial-residual que impeçam que choques
elétricos sejam fatais”; AAVA SANTIAGO, requerimento endereçado à Presidência,
THIALU GUIOTI, Projeto de Lei, que Institui no Calendário Oficial do Município de
Goiânia, o Dia do Gastrônomo”; SANDES JÚNIOR, requerimento endereçado ao
Prefeito solicitando que sejam incluídos no Plano de Vacinação os profissionais
jornalistas e radialistas que trabalham nas ruas, cronistas esportivos que trabalham
nos estádios, apresentadores de TV que recebem entrevistados nos estúdios;
funcionários do Departamento Comercial que visitam empresas; Projeto de Lei que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de diplomas em braile para os alunos
com deficiência visual nas instituições públicas e privadas de ensino no Âmbito do
Município de Goiânia”; Projeto de Lei que “Torna obrigatório o uso de máscara
cirúrgica ou descartável do tipo peça facial filtrante - PFF2/N95 ou similar nas
repartições públicas do Município de Goiânia”; Projeto de Lei que “Cria pontos de
embarque e desembarque para motoristas que realizam o serviço de transporte
individual remunerado de passageiros oferecido e solicitado exclusivamente por
aplicativos, no município de Goiânia”; Projeto de Lei que “Institui homenagens aos
servidores públicos municipais aposentados mediante entrega de certificado, em
reconhecimento aos serviços prestados, na forma que especifica”; Projeto de Lei
que “Modifica o calendário de vacinação contra a COVID-19, para que inclua como
grupo prioritário às pessoas transplantadas e dá outras providências”; AAVA
SANTIAGO; Projeto de Lei que “Institui o Programa de Cuidado com a Saúde
Mental dos Profissionais da Segurança Pública e dá outras providências”; SABRINA
GARCÊZ, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da previsão de
solução para carregamento de veículos elétricos em condomínios residenciais,
comerciais ou mistos, no Município de Goiânia e dá outras providências”;
GABRIELA RODART, Projeto de Lei que “Institui o mês Maio Laranja e o Dia
Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
no Município de Goiânia e dá outras providências”; requerimentos endereçados à
AMMA, COMURG, Secretaria Municipal de Mobilidade, Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano e Social e SEINFRA; CABO SENNA, requerimento
endereçado à GOINFRA; Projeto de Lei que “ Dispõe sobre o controle às emissões
de poluentes, mediante a implantação de Estação Móvel de Monitoramento da
Qualidade no Ar no Setor Goiânia 2 e dá outras providências”; LÉIA KLÉBIA,
Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre a suspensão dos efeitos do
parágrafo 5º do inciso II, do artigo 113 da Lei Complementar nº 014, de 29 de
dezembro de 1992 e dá outras providências”; ANSELMO PEREIRA, requerimentos
endereçados ao Prefeito, SEINFRA e SECULT. Às 10h02min (dez horas e dois
minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 006/2021
de autoria do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 152/2020, oriundo do
Projeto de Lei nº 180/2019 de autoria do Vereador Felizberto Tavares, que “Dispõe
sobre a instalação de postos móveis para vacinação nas regiões menos favorecidas
na cidade de Goiânia”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e



Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador Geverson Abel - Votação
Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para comunicar ao Prefeito. Veto nº 011/2021 de autoria do Prefeito. Veto Integral
ao Autógrafo de Lei nº 166/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 037/2017 de autoria
do Vereador Zander que “Altera dispositivos da Lei nº 9.842 de 06 de junho de 2016,
para implementar novas diretrizes sobre o lixo zero nas feiras livres e feiras
especiais do Município de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Rejeição pela Rejeição - Relator:
Vereador Pastor Wilson - Votação Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao
Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Os
requerimentos 1371 ao 1420/2021 foram aprovados de plano, pelo Senhor
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento
Interno. Os requerimentos 1421 a 1429/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa
para serem inseridos em Pauta. Às 11h06min (onze horas e seis minutos) o
Senhor Presidente em exercício Vereador CLÉCIO ALVES suspendeu a presente
Sessão para reunião dos membros da Comissão Mista. Às 12h04min (doze horas
e quatro minutos) o Senhor Presidente em exercício Vereador CLÉCIO ALVES
reabriu a presente Sessão, encerrando-a em seguida, convocando 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.

Presidente:

1º Secretário:

2º Secretário:


