
 

 

Ata da septuagésima nona (79ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

  

Às nove (09) horas e dezoito (18) minutos, do dia sete de outubro (07.10.2021), no 
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a septuagésima nona (79ª) 
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 JUAREZ LOPES para ler um 
trecho bíblico e, em seguida, designou o Vereador ANSELMO PEREIRA para ler a 
Ata da Sessão anterior e da Sessão do dia 05/10 que, não havendo pedido de 
retificação ou impugnação, foram declaradas aprovadas 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 foi lido o seguinte documento: Ofício nº 468/2021 do Gabinete 
do Prefeito – Requerimento/indicação da composição do Conselho Fiscal de 
Assistência à Saúde do Servidor – CFS. Em seguida, os Vereadores Geverson 
Abel e Joãozinho Guimarães solicitaram registro de presença honrosa do 
Soldado Clécio Sampaio Pontes, Soldado André Lourenço, Cabo Santana, 
Edvanil José Pontes (pai do Soldado Clécio), Cantor Evangelista Douglas 
Borges, Ismael (Gerente da Secretaria da Juventude), e do Senhor Valdivino 
Churrasqueiro. Foi realizado um minuto de silêncio em razão do falecimento 
do Senhor Eli Augusto Gonçalves (Ministro de Eucaristia da Paróquia Cristo 
Rei), a pedido do Vereador Joãozinho Guimarães. Às 09h32min (nove horas e 
trinta e dois minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno 
Expediente. Utilizaram a tribuna os Vereadores: Mauro Rubem, Leandro Sena 
e Ronilson Reis. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: WILLIAN 
VELOSO e LEANDRO SENA, Projeto de Decreto Legislativo que cria Frente 
Parlamentar em Defesa do Terceiro Setor; ANSELMO PEREIRA, requerimentos 
endereçados ao Presidente da -Casa (solicitando deflagração do processo de 
escolha dos quatro destaques literários do ano de 2021 que receberão desta Casa 
Legislativa a Comenda Literária Antônio Almeida e realização de Sessão Especial 
em Comemoração às atividades da CDAC e COOPE CERRADO, solicitando 
realização de audiência pública para  tratar e discutir acerca dos direitos e deveres 
dos moradores em situação de rua) e à COMURG; MAURO RUBEM, requerimentos 
endereçados à Presidência da Casa (solicitando realização de Audiência Pública 
para discussão sobre o Projeto de Lei nº 5.829 de 2019 em tramitação no 
Congresso Nacional, o qual institui o marco legal da microgeração e minigeração 
distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa 



 

de Energia Renovável Social (PERS) e realização de Audiência Pública sobre o Dia 
Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra); EDGAR DUARTE, 
Projeto de Lei  que altera a Lei nº. 8.908 de 03 de maio de 2010 que autoriza o 
Poder Executivo a outorgar concessão remunerada  para  a exploração do serviço 
funerário municipal e dá outras providências; SARGENTO NOVANDIR, Projeto de 
Lei  que institui o selo de responsabilidade social “parceiros das mulheres”, 
certificando empresas que priorizam a contratação de mulheres vítimas de violência 
doméstica, requerimentos endereçados à SEINFRA, SMM, SMS e SME; SABRINA 
GARCÊZ, Projeto de Lei  que determina a obrigatoriedade das Operadoras de 
Tecnologia de Transportes Credenciadas – OTTCs fornecer demonstrativos de 
pagamentos aos passageiros detalhando toda a composição do valor da corrida e 
dá outras providências; THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei  que institui no Calendário 
Oficial do Município de Goiânia o “Dia da Prematuridade”; Projeto de Lei  que 
autoriza o Executivo Municipal a instituir o Programa de Prevenção à Prematuridade 
no Município de Goiânia, requerimentos endereçados à SEINFRA e SMM; MESA 
DIRETORA, Projeto de Resolução que fica  instituído o quadro de cargos em 
Comissão do Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Goiânia; Projeto de Lei  
que altera a Lei n. 10.137, de 21 de março de 2018, que dispõe sobre o Quadro de 
Servidores da Câmara Municipal de Goiânia, autoriza a realização de Concurso 
Público e dá outras providências, Projeto de Lei  que concede revisão geral de 
renumeração aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Goiânia, na forma 
que especifica e dá outras providências; SANTANA GOMES, Projeto de Lei  que 
intitula de “Capital Nacional Pedagógica da Música Instrumental” o Município de 
Goiânia; Projeto de Lei  que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de 
Goiânia o Festival Natalino da Praça Tamandaré; RAPHAEL DA SAÚDE, 
requerimentos endereçados à SEINFRA (solicitando informações sobre o 
andamento do cronograma de recapeamento asfáltico no Município de Goiânia) e 
SMM; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei  que institui a Lei Kethleen Carneiro, que 
dispõe sobre a garantia da presença de uma profissional de saúde do sexo feminino 
durante consulta, exames e/ou procedimentos ginecológicos no Município de 
Goiânia; PEDRO AZULÃO JR., requerimentos endereçados ao Presidente da Casa 
(solicitando realização de Sessão Especial em Homenagem aos Afro 
empreendedores, agendada para o dia 19 de Novembro), SEINFRA, SMT, 
COMURG, SMM, SMS e ao Prefeito; GEVERSON ABEL, requerimento endereçado 
ao Prefeito; BRUNO DINIZ, requerimentos endereçados ao Prefeito; WILLIAN 
VELOSO, requerimento endereçado à COMURG; JOÃOZINHO GUIMARÃES, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, SMM, SMS e ao Prefeito; IZÍDIO ALVES, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG e SMT e LEANDRO SENA, 
requerimentos endereçados SEINFRA e COMURG. Às 09h55min (nove horas e 
cinqüenta e cinco minutos), o Presidente passou para Ordem do Dia: Veto nº 
047/2021 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de “Lei nº 064/2021, 
oriundo do Projeto de Lei nº 209/2020 de autoria do Vereador Cabo Senna, que 
“Altera dispositivos da Lei nº 7.771 de 29 de dezembro de 1997 (estabelece uma 
proporcionalidade equânime entre os setores educacionais público e privado”, com 



 

parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Rejeição do Veto – 
Votação Única – Relator: Vereador Mauro Rubem. Foi mantido o veto e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito.  
Veto nº 048/2021 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 
071/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 101/2020 de autoria da Vereadora Sabrina 
Garcêz, que “Institui a implantação de faixas de retenção e recuo exclusivo para 
bicicletas nas vias públicas do município”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Rejeição do Veto – Votação Única – Relator: 
Vereador Mauro Rubem. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito.  Às 11h04min (onze horas 
e quatro minutos), o Presidente suspendeu a presente Sessão para que o 
cantor gospel Douglas Borges se apresentasse. Após isso, foi realizada 
Moção de Aplauso, a pedido do Vereador Joãozinho Guimarães, ao Cabo 
Marco Aurélio Oliveira Santana e ao Soldado da PM/GO, Senhor Clécio 
Sampaio Pontes. Às 11h22min (onze horas e vinte e dois minutos), foi reaberta 
a presente Sessão. Foi aprovado o pedido de Inversão do Projeto de Lei nº 
078/2021 de autoria do Vereador Mauro Rubem que “Dispõe sobre a suspensão 
do cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem 
em despejo, desocupações ou remoções forçadas na hipótese de enquanto vigorar 
o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 736/2020”, com parecer 
da Comissão de Saúde e Assistência Social pela Aprovação - Relator: Vereador 
Marlon - 2ª Votação. Foi aprovado pedidos de vistas ao Vereador Cabo Senna, que 
o devolveu em seguida. Projeto de Lei Complementar nº 012/2021 de autoria do 
Vereador Thialu Guiotti que “Altera a redação do § 2º, inclusão do §4º. ambos do 
artigo 163 da Lei Complementar nº 014 de 29 de dezembro de 1992, que institui o 
Código de Posturas do município de Goiânia”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Willian Veloso - 
1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão Mista. Projeto de Lei nº 
083/2021 de autoria do Vereador Willian Veloso que “Institui a Semana Municipal 
de Conscientização sobre o Autismo e dá outras providências”, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador 
Izídio Alves- 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia.  Projeto de Resolução nº 309/2021 de autoria da 
Vereadora Léia Klébia que “Altera o art. 24 e acrescenta o § 12 ao art. 29 da 
Resolução nº 26, de 19/12/1991 e cria a Comissão Permanente de Defesa dos 
Direitos das Mulheres”, com parecer da Comissão Mista pela Aprovação - Relator: 
Vereador Santana Gomes - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Diretoria 
Legislativa para aguardar pauta. O Requerimento nº. 0000/2021 da Vereadora 
Gabriela Rodart foi retirado de pauta a pedido da autora.  Os requerimentos de 
nº 8.056 a 8.466/21 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 8.467 a 8.473/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para 
serem inseridos em Pauta. Às 11h35min (onze horas e trinta e cinco minutos) foi 
suspensa a presente Sessão para uso da Tribuna Livre, a pedido do Vereador 



 

Mauro Rubem, por parte do Senhor Ricardo Manzi (Presidente do SINDISAÚDE 
– Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde do Estado de 
Goiás). Às 11h52min (onze horas e cinqüenta e dois minutos), a Presidente em 
exercício, Vereadora Léia Klébia, reabriu a presente sessão, encerrando-a em 
seguida e convocando outra para a próxima quarta-feira, dia 13/10/21, 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. 
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