
Ata da vigésima terceira (23ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

As nove (09) horas e vinte e cinco (25) minutos, do dia vinte e nove de abril de dois
mil e vinte um (29.04.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
vigésima terceira (23ª) 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 PEDRO
AZULÃO JR. 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 Senhor Presidente Vereador Clécio Alves solicitou registro em Ata a presença
honrosa do Senhor Paulo Cézar Martins (Deputado Estadual). O Vereador Willian
Veloso solicitou que constasse em Ata, o falecimento da Senhora Vera Balbino
(Presidente da Associação das Mulheres Deficientes Auditivas e Surdas de Goiás).
O Vereador Leandro Sena solicitou registro em Ata a presença honrosa do Senhor
Dr. Marcelo. Não houve expediente a ser lido. Às 09h:29min (nove horas e vinte
e nove minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente.
Utilizaram a tribuna os seguintes vereadores: Leandro Sena e Ronilson Reis.
Apresentaram matérias os seguintes vereadores: SABRINA GARCÊZ, Projeto
de Lei que “Dispõe sobre a implantação de fontes alternativas de geração e
fornecimento de energia elétrica nas Unidades Básicas de Saúde do Município de
Goiânia, e dá outras providências”; requerimento endereçado à SMT, requerimento
endereçado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social para que
informe todos os dados acerca das mantas protetoras adquiridas por esta Secretaria
na prestação de serviço funerário; JOÃOZINHO GUIMARÃES, Projeto de Lei que
“Autoriza a utilização de veículos de propriedade ou sob administração direta ou
indireta dos órgãos do município, para auxiliar na vacinação de pessoas idosas,
pessoas com dificuldade de locomoção ou de mobilidade reduzida, a fim de
possibilitar o maior raio de alcance na vacinação contra a COVID-19”; Projeto de Lei
que “Denomina Praça GCM Valdivino Gonçalves da Silva a praça inominada,
situada na confluência entre a Av. 4ª radial, com Av. Laudelino Gomes, com Rua
S-5, com Rua 111 Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO; requerimentos endereçados
à SEINFRA, COMURG, AMMA e CMTC; GEVERSON ABEL, requerimentos
endereçados à GOINFRA e ao Governador; ROMÁRIO POLICARPO, requerimento
endereçado ao Prefeito solicitando a reabertura do Restaurante Popular do Mercado
Municipal de Goiânia”; PEDRO AZULÃO JR., requerimentos endereçados à



COMURG, SEINFRA e SMT; SANTANA GOMES, Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a obrigatoriedade de informar ao adquirente de bens imóveis uma projeção do valor
de cada uma das parcelas variáveis com base na aplicação dos juros
compensatórios e índice de correção monetária pactuados”; Projeto de Lei que
“Dispõe sobre a substituição gradativa das lâmpadas utilizadas nos bens públicos e
na rede municipal de iluminação pública por lâmpadas de LED (Diodo Emissor de
Luz) no âmbito do Município de Goiânia e dá outras providências; Projeto de Lei que
“Dispõe sobre a criação do Projeto Musicalidade de Goiânia e dá outras
providências”; LEANDRO SENA, requerimento endereçado à SEINFRA e
COMURG, LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados à SEINFRA e COMURG;
ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados ao Prefeito e à Secretaria
Municipal de Mobilidade; MAURO RUBEM, requerimentos endereçados à
Presidência e ao Prefeito; ANDERSON SALES, requerimentos endereçados ao
Prefeito, SEINFRA, e COMURG; MARLON TEIXEIRA, requerimento endereçado à
AMMA; AAVA SANTIAGO, requerimento endereçado à SEINFRA; GABRIELA
RODART, requerimentos endereçados à AMMA, Secretaria Municipal de
Mobilidade, SEINFRA e COMURG. Às 09h59min (nove horas, cinquenta e nove
minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 014/2021
de autoria do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 168/2020, oriundo do
Projeto de Lei nº 010/2019 de autoria do Vereador Zander Fábio que “Dispõe sobre
a obrigatoriedade de coletores de chorume em caminhões de lixo no município de
Goiânia e dá outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação pela Rejeição - Relator: Vereador Pedro Azulão Jr. - Votação
Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para comunicar ao Prefeito. Veto nº 004/2021 de autoria do Prefeito. Veto Integral
ao Autógrafo de Lei nº 151/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 043/2019 de autoria
da Vereadora Léia Klébia que “Dispõe sobre a criação da Plataforma Digital Goiana
de Obras, Serviços e Compras”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação pela Rejeição - Relator: Vereador Izídio Alves - Votação Única. Foi
mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para
comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei nº 240/20109 de autoria da Vereadora Léia
Klébia, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação periódica do cardápio
escolar oferecido aos alunos da Rede Municipal de Ensino”, com parecer da
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relator:
Vereador Jair Diamantino - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei nº 226/2020
de autoria do Vereador Dr. Gian que “Dispõe sobre a instalação de malha de
proteção na rede de drenagem do município de Goiânia e dá outras providências”,
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação -
Relatora: Vereadora Dra. Cristina - 1ª Votação. Foi aprovado Pedido de Vista ao
Vereador Anderson Sales. Projeto de Lei nº 243/2020 de autoria do Vereador
Romário Policarpo que “Denomina a Escola Municipal Orlando de Morais, no Setor
Orlando de Morais, como Escola Municipal D’Alka Leles e dá outras providências”,
com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela



Aprovação - Relatora: Vereadora Dra. Cristina - 2ª Votação. Foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito.
Projeto de Lei nº 266/2020 de autoria do Vereador Anselmo Pereira que “Institui
no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Goiânia o Dia dos
Proprietários das Oficinas Mecânicas”, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Geverson Abel - 1ª Votação. Foi
aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
Foram aprovados os requerimentos: 1192 a 1201/2021 de autoria do Vereador
Lucas Kitão, 1206 e 1207/2021 de autoria do Vereador Sargento Novandir,
1370/2021, 1427 e 1428/2021 de autoria da Vereadora Gabriela Rodart, 1421 e
1422/2021 de autoria do Vereador Anderson Sales. Os requerimentos nº 1437 a
1513/21 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que
determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. O requerimento nº 1514
foi enviado à Diretoria Legislativa para ser inserido em Pauta. Às 10h:39min (dez
horas e trinta e nove minutos) o Senhor Presidente em exercício, Vereador
ANSELMO PEREIRA, encerrou a presente Sessão e convocou outra para a
próxima terça-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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