
 

 

Ata da septuagésima sétima (77ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 

Às nove (09) horas e vinte e quatro (24) minutos, do dia cinco de outubro 
(05.10.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a septuagésima 
sétima (77ª) 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 ANSELMO 
PEREIRA para ler um trecho bíblico e, em seguida, o designou 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. No Expediente foram lidos os 
seguintes documentos: Mensagem nº 062/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto 
integral ao Autógrafo de Lei nº 107, de 01/09/2021, referente ao PL 066/2021, de 
autoria do Vereador Sandes Júnior, que dispõe sobre a proibição do trânsito de 
bicicletas, skates, patins, roller, hoverboards, patinetes elétricos ou todo 
equipamento de 02(duas) ou 03(três) rodas, provido ou não de motor de propulsão, 
nas pistas de caminhada no Município de Goiânia e dá outras providências. 
Mensagem nº 063/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto integral ao Autógrafo de 
Lei nº 109, de 01/09/2021, referente ao PL 016/2021, de autoria do Vereador 
Anselmo Pereira, que cria a Escola Municipal Rotary Club de Goiânia. Mensagem 
nº 064/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto integral ao Autógrafo de Lei nº. 108, 
de 01/09/2021, referente ao PL 032/2021, de autoria do Vereador Edgar Duarte, que 
estabelece diretrizes e estratégias de divulgação, orientação e tratamento 
psicológico e psiquiátrico, nas unidades de saúde e escolas da rede pública de 
ensino do município de Goiânia, para atendimento à pessoa acometida de sintomas 
de transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pânico e tendência 
suicidas associados ao isolamento pós-pandemia da COVID-19. A  Assessoria do 
Vereador Léo José apresentou justificativa da sua ausência na Sessão por 
motivos de força maior. Às 09h41min (nove horas e quarenta e um minutos), o 
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna o 
Vereador Mauro Rubem.  Apresentaram matérias os seguintes vereadores: ISAÍAS 
RIBEIRO, Projeto de Lei que institui a Campanha Municipal de Orientação, 
Educação e Conscientização dos idosos sobre a ocorrência de fraudes e golpes na 
internet e dá outras providências; Projeto de Lei  que dispõe sobre o ingresso de 
animais domésticos de estimação nos asilos e inclui os centros de convivência para 
idosos, púbicos e privados, no Município de Goiânia e dá outras providências;  



 

requerimentos endereçados à SEPLANH; RAPHAEL DA SAÚDE, requerimento 
endereçado à SMM (solicitando estudo para instalação de lombada eletrônica e 
revitalização horizontal e vertical; MAURO RUBEM, requerimento endereçado à 
Presidência da Casa (solicitando uso da Tribuna Livre por parte do Professor da 
Faculdade de Engenharia Elétrica da UFG,  Igor Kopcake); requerimento 
endereçado à Presidência solicitando a prorrogação da Comissão Especial de 
Inquérito instituída para investigar as irregularidades nos serviços prestados pela 
ENEL Distribuição de Goiás no município de Goiânia; LÉIA KLÉBIA, requerimentos 
endereçados ao Presidente da Casa (solicitando realização de Moção Honrosa ao 
Senhor Giovani Ribeiro Alves); ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados 
aos anais da Casa (solicitando registro do Pronunciamento do Embaixador Lauro 
Moreira), requerimentos endereçados à SMM, ENEL, SEINFRA e COMURG; CÉLIO 
SILVA,  Projeto de Lei  que denomina o Centro Municipal de Educação “Maria 
Nizete Neves Rodrigues Da. Melry”, CMEI localizado no Residencial Barravento, no 
município de Goiânia; HENRIQUE ALVES, Projeto de Lei  que dispõe sobre a 
alteração do parágrafo §3º, do art. 1º da Lei Complementar nº. 283 do 12 de janeiro 
de 2016 e dá outras providências; Projeto de Lei  que altera o artigo 1º da Lei nº. 
10.545, de 04 de novembro de 2020, que torna obrigatório o uso de máscara de 
proteção facial no município de Goiânia, acrescentando o parágrafo 3º e dá outras 
providências; requerimentos endereçados à COMURG, Prefeito e SEINFRA; 
GABRIELA RODART, Projeto de Lei que altera o artigo 1º da Lei nº. 10.545, de 04 
de novembro de 2020, que torna obrigatório o uso de máscara de proteção facial no 
município de Goiânia, acrescentando o parágrafo 3º e dá outras providências, 
Projeto de Decreto Legislativo  que estabelece a Frente Parlamentar em defesa das 
liberdades individuais e dá outras providências; requerimentos endereçados ao 
Prefeito, COMURG e SEINFRA; SABRINA GARCÊZ, requerimentos endereçados à 
Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária (solicitando a regularização 
fundiária de lotes e conseqüente entrega das escrituras do Setor Pedro Ludovico, 
região sul da Capital e das quadras e lotes do Setor Chácaras de Recreio São 
Joaquim, utilizando como referência o Edital de loteamento, que aprovou a 
regularização das chácaras das quadras 347, 400 e 401; AAVA SANTIAGO, 
Projeto de Lei  que dispõe sobre a proibição da comercialização do cachimbo 
d’água, conhecido como narguilé, aos menores de dezoito anos de idade e dá 
outras providências, requerimentos endereçados à SMM; CLÉCIO ALVES, 
requerimentos endereçados à COMURG e AMMA; JOÃOZINHO GUIMARÃES, 
requerimentos endereçados ao Prefeito;  MARLON, requerimentos endereçados à 
COMURG, AMMA e Prefeito; RAPHAEL DA SAÚDE, requerimento endereçado à 
SMM e KLEYBE MORAIS, requerimentos endereçados SEINFA, SMM e COMURG.  
Às 09h53min (nove horas e cinqüenta e três minutos), o Presidente passou 
para Ordem do Dia: Veto nº 040/2021 de autoria do Prefeito. Veto Parcial ao 
Autógrafo de Lei nº 049/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 018/2020 de autoria da 
Vereadora Léia Klébia que “Institui a Semana de Orientação e Prevenção à 
Gravidez na Adolescência no âmbito do município de Goiânia”, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador 



 

Bruno Diniz - 1ª Votação. Foi mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento 
e Controle para comunicar ao Prefeito (o Vereador Juarez Lopes solicitou registro 
em ata de seu voto pela manutenção do Veto).  Projeto de Lei nº 063/2021 de 
autoria do Vereador Mauro Rubem que “Dispõe sobre as diretrizes para aquisição 
de vacinas e a Campanha Municipal de Vacinação da COVID-19 e dá outras 
providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 
Aprovação - Relator: Vereador Geverson Abel - 1ª Votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social.  Projeto de Lei nº 
081/2021 de autoria do Vereador Leandro Sena que “Denomina de Centro 
Municipal de Educação Infantil Fábio Alves Caixeta o CMEI localizado no Setor 
Morada do Sol, nesta capital”, 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 146/2021 de autoria do Prefeito que “Desafeta de sua 
destinação primitiva e autoriza a permissão de uso de área pública municipal, à 
Arquidiocese, área localizada na Avenida do Bosque, esquina c/ a Rua BF-23 e BF-
32, Bairro Floresta, nesta capital”, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação pela Aprovação - Relatora: Vereador Kleybe Morais - 1ª Votação. 
Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento 
Urbano. Foram aprovados os requerimentos nº: 5894/2021 do Vereador Sandes 
Júnior, 7683/2021 da Vereadora Aava Santiago. Foi incluído e aprovado o 
requerimento nº. 7.684/2021 do Vereador Mauro Rubem. Os requerimentos de nº 
7.688 a 8.053/21 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 7.684 a 7.687 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em 
Pauta. O requerimento nº. 8.054/21 foi enviado à Presidência da Casa. O 
requerimento nº. 8.055/21 foi enviado à Presidência da Casa. Às 10h03min (dez 
horas e três minutos), o Presidente em exercício, Vereador Clécio Alves, 
encerrou a presente sessão, 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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