
 

Ata da trigésima nona (39ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima 

nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

Às nove (09) horas e trinta e um (31) minutos, do dia nove de junho de dois mil e 

vinte um (09.06.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

trigésima nona (39ª) 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 a Vereadora SABRINA 

GARCÊZ para ler um trecho bíblico e, em seguida, designou 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. Às 

09h46min (nove horas e quarenta e seis minutos), o Senhor Presidente passou 

para o Pequeno Expediente. O Vereador Clécio Alves solicitou registro como 

presença honrosa o nome da Senhora Jaqueline, liderança do Parque Oeste 

Industrial. Utilizou a tribuna o Vereador Mauro Rubem. Os Vereadores Marlon 

Teixeira, Romário Policarpo e Gabriela Rodart participaram da Sessão de 

maneira remota.  Apresentaram matérias os seguintes vereadores: ANSELMO 

PEREIRA, Projeto de Lei que denomina de “José Rodrigues Naves Júnior” a área 

pública municipal destinada a praça denominada de Praça C-246 que fica na rua C-

235 com as ruas C-245, C-247 e T-68, no Jardim América em Goiânia; 

JOÃOZINHO GUIMARÃES, Projeto de Lei  que denomina Praça Sueli Nunes 

Camargo a praça inominada, situada na confluência entre a Rua 102 paralela, com 

Rua 02 e Rua 04 na Unidade 101, Parque Atheneu, Goiânia-GO., requerimento 

endereçado ao Prefeito; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei  que institui a Frente 

Parlamentar do Terceiro Setor e dá outras providências, requerimento endereçado 

ao Presidente da Câmara (solicitando a concessão de Medalha de Mérito 

Anticorrupção Senador Emival Ramos Caiado ao Senhor Alexandre Rodrigues 

Alexandre) e requerimento endereçado ao Prefeito; MAURO RUBEM, requerimento 

endereçado ao Prefeito Rogério Cruz (solicitando que seja vetada a realização de 

jogos da Copa América neste Município); CABO SENNA, requerimento endereçado 

ao Presidente da AMMA e ao Procurador Geral de Justiça (solicitando imediata 

adoção de medidas cabíveis visando cessar e impedir a propagação de poluição 

ambiental causada pelo funcionamento da Usina Termoelétrica Xavante, na região 

norte da capital, a fim de garantir a integridade do meio ambiente saudável); 

HENRIQUE ALVES, requerimentos endereçados à SEINFRA, GCM, SEDEC, 

SEMAS e OVG; ISAÍAS RIBEIRO, requerimento endereçado à SEINFRA; THIALU 

GUIOTTI, requerimentos endereçados à Secretaria de Esportes e ao Prefeito; LÉIA 



KLÉBIA, requerimentos endereçados à COMURG, SEINFRA e AMMA (solicitando 

informações pertinentes à fiscalização de eventos clandestinos e festas com som 

alto) e SANTANA GOMES, requerimento endereçado à SEPLANH (solicitando 

informações sobre os alvarás e licenças concedidas à Opus Incorporadora). Às 

09h56min (nove horas e cinqüenta e seis minutos), o Presidente passou para 

Ordem do Dia:  Veto nº 024/2021 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo 

de Lei nº 011/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 249/2020 de autoria do ex-vereador 

Wellington Peixoto - Altera a Lei nº 10.545 de 04/11/2020 que torna obrigatório o 

uso de máscara de proteção facial no município de Goiânia e dá outras 

providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

Manutenção do Veto - Relator: Vereador Pastor Wilson - Votação Única. Foi 

mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 

comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei Complementar nº 046/2017 de autoria da 

Vereadora Sabrina Garcêz, que “Altera redação do caput do art. 2º e acrescenta 

art. 4-A à Lei Complementar nº 130 de 19/12/2003 – Institui serviço de colocação e 

permanência de caçambas para a coleta de resíduos inorgânicos nas vias e 

logradouros públicos”, com parecer da Comissão do Meio Ambiente pela Aprovação 

– Relator: Vereador Tiãozinho Porto – 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao 

Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto 

de Lei nº 216/2018 de autoria da Vereadora Tatiana Lemos que “Dispõe da 

obrigatoriedade da realização de exames para doenças de diabetes e anemia em 

alunos em idade pré-escolar e ensino fundamental da rede municipal de ensino”, 

com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - 

Relatora: Vereadora Léia Klébia - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à 

Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei nº 418/2019 de autoria da 

Vereadora Sabrina Garcêz que “Dá nova redação aos dispositivos da Lei nº 9.803 

de 28/04/2016, que dispõe a admissão de títulos em nível de pós-graduação stricto 

sensu para efeito de promoção funcional sob a égide dos acordos firmados entre 

Brasil e outros países no município de Goiânia”, com parecer da Comissão de 

Trabalho e Servidores Públicos pela Aprovação - Relator: Vereador Anselmo Pereira 

- 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 

para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 045/2020 de autoria da 

Vereadora Sabrina Garcêz que “Obriga para a prática de qualquer atividade física 

e esportiva em clubes, academias e similares, o preenchimento do documento que 

especifica (questionário de prontidão para atividade física), com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relatora: Vereadora 

Dra. Cristina - 1ª Votação.. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Lazer, 

Esporte e Turismo; Projeto de Lei nº 136/2020 de autoria da Vereadora Dra. 

Cristina que “Institui o comitê de acompanhamento, controle social e fiscalização da 

aplicação da Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 no âmbito da competência 

municipal”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

Aprovação - Relator: Vereador Geverson Abel - 1ª Votação. Foi aprovado pedido de 

vistas do referido projeto ao Vereador Anselmo Pereira. Foram aprovados os 

requerimentos nº: 2333/2021, 2151/2021 e 2351/2021 da Vereadora Sabrina 



Garcêz , 2582/2021 do Vereador Anselmo Pereira e  2583/2021 do Vereador 

Romário Policarpo. Os requerimentos de nº2.584  a 2.609/21 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 2.610 a 2.614/2021 foram 

enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h02min 

(onze horas e dois minutos), o Presidente em exercício, Vereador Clécio Alves, 

encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia seguinte 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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2º Secretário: 

  

 


