
Ata	 da	 Décima	 Sessão	 Ordinária	 do	 Segundo	 Ano	 da	 Décima	 Nona
Legislatura	da	Câmara	Municipal	de	Goiânia.

Às	nove	(09)	horas	e	dezessete		(17)	minutos,	do	dia	vinte	e	dois	de	fevereiro
de	 dois	 mil	 e	 vinte	 e	 dois	 (22.02.2022),	 no	 Plenário	 Vereador	 Trajano
Guimarães,	teve	início	a	Décima	(10ª)	Sessão	Ordinária	do	Segundo	(2º)	Ano
da	Décima	Nona	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	em	exercício,
ISAÍAS	 RIBEIRO	 -	 2º	 Secretário	 em	 exercício.	 No	 Expediente	 foi	 lido	 o
seguinte	 documento:	 	 Ofício	 040/2022	 do	 Gabinete	 do	 Prefeito:
Encaminha	Projeto	de	Lei	Complementar	que	altera	a	Lei	Complementar	nº.
11,	 de	 11	 de	 maio	 de	 1999,	 que	 dispõe	 sobre	 o	 Estatuto	 dos	 Servidores
Públicos	 do	 Município	 de	 Goiânia,	 a	 Lei	 Complementar	 nº.	 223,	 de	 29	 de
dezembro	de	2011,	que	introduz	alterações	nas	Lei	Complementares	nº.	11,
nº.	207	e	nº.	214	e	dá	outras	providências	e	a	Lei	Complementar	nº.	313,	de
30	 de	 outubro	 de	 2018,	 que	 dispõe	 sobre	 a	 organização	 da	 Procuradoria
Geral	 do	 Município,	 o	 Plano	 de	 Carreira	 e	 Vencimentos	 de	 Procurador	 do
Município	e	dá	outras	providências.	Foi	lido	também	o	Ofício	nº.	043/2022	do
Gabinete	do	Prefeito,	que	indicava	o	Vereador	Anselmo	Pereira	como	líder	do
Governo	 Municipal	 junto	 a	 esse	 Poder,	 a	 partir	 desta	 data.	 Às	 09h32min
(nove	 horas	 e	 trinta	 e	 dois	 minutos)	 o	 Senhor	 Presidente	 passou
para	 o	 Pequeno	 Expediente.	 Utilizaram	 a	 tribuna	 os	 Vereadores:
Mauro	 Rubem,	 Sargento	 Novandir,	 Juarez	 Lopes	 e	 Sandes
Júnior.	 Os	 Vereadores	 Pedro	 Azulão	 Jr.,	 Santana	 Gomes,	 Leandro
Sena	 e	 Anselmo	 Pereira	 solicitaram	 registro	 como
presenças	honrosas	 as	 visitas	do	pai	 do	parlamentar	Pedro	Azulão
Jr.,	 senhor	 Pedro	 Azulão,	 do	 Coronel	 Ricardo	 Rocha,	 do	 Senhor
Renato	 Jaime	 (Secretário	 de	 Estado	 do	 Meio	 Ambiente	 e	 Recursos
Hídricos	do	Tocantins)	e	da	Senhora	Sucena	Hummel,	presidente	do



Conselho	Regional	de	Contabilidade,	de	Goiás.	Os	Vereadores	Paulo
Henrique	 da	 Farmácia	 e	 Léo	 José	 solicitaram	 realização	 de	 um
minuto	 de	 silêncio	 em	 razão	 do	 falecimento	 da	 senhora	 Divina
Garrote	(mãe	do	Assessor	Matheus)	e	do	pai	do	Deputado	Estadual
Lissauer	 Vieira	 (Presidente	 da	 ALEGO),	 senhor	 Carlos
Vieira.	 Apresentaram	 matérias	 os	 seguintes	 vereadores:	 SABRINA
GARCÊZ,	 Projeto	 de	 Lei	 que	 altera	 a	 Lei	 nº.	 9.844,	 de	 09/06/2016,	 que
institui	 a	 Política	 Municipal	 de	 Proteção	 dos	 Direitos	 da	 Pessoa	 com
Transtorno	de	Espectro	Autista	Lei	"Berenice	Piana	de	Piana",	requerimentos
endereçados	à	SEINFRA;	WILLIAN	VELOSO,	Projeto	de	Lei	que	assegura	às
pessoas	 com	 deficiência	 ou	 mobilidade	 reduzida,	 que	 são	 usuários	 do
transporte	 coletivo	 municipal,	 o	 direito	 de	 desembarque	 entre	 as	 paradas
obrigatórias	 (pontos	 de	 ônibus)	 e	 dá	 outras	 providências,	 requerimentos
endereçados	 à	 SMM,	 SME,	 SMS,	 SEGOV	 e	 SEINFRA;	 ANDERSON	 SALES-
BOKÃO,	 requerimentos	 endereçados	 à	 SMS	 (solicitando	 informações	 sobre
atendimento	 odontológico),	 e	 à	 Secretaria	 de	 Relações	 Institucionais
(informações	 sobre	 Emendas);	 PEDRO	 AZULÃO	 JR.,	 Projeto	 de	 Lei
que	 institui	 política	 de	 transparência	 na	 cobrança	 do	 Imposto	 Sobre	 a
Propriedade	 Predial	 e	 Territorial	 Urbana	 (IPTU)	 no	 município	 de
Goiânia,	Projeto	de	Lei	que	 institui	o	Programa	Aedes	do	Bem	no	município
de	 Goiânia	 e	 dá	 outras	 providências,	 Projeto	 de	 Lei	 que	 fica	 autorizado	 o
Executivo	a	institui	o	Programa	de	Parceria	e	Cooperação	visando	o	reuso	e	o
encaminhamento	 de	 retalhos	 de	 tecidos	 e	 de	 outros	 produtos	 descartados
pela	 produção	 têxtil,	 para	 a	 utilização	 em	 cursos	 de	 qualificação	 e
capacitação	 de	 municípes	 de	 baixa	 renda	 ou	 de	 vulnerabilidade	 social,
requerimentos	 endereçados	 à	 COMURG	 e	 SEINFRA;	 JOÃOZINHO
GUIMARÃES,	 requerimentos	 endereçados	 à	 COMURG	 e	 SEINFRA;	 CABO
SENNA,	 requerimentos	 endereçados	 ao	 Cerimonial	 da	 Casa	 (solicitando
realização	 de	 Sessão	 Especial	 em	 comemoração	 ao	 Dia	 Internacional	 da
Mulher),	à	SEINFRA	e	à	SMM;	MAURO	RUBEM,	requerimentos	endereçados
à	 Presidência	 da	 Casa	 (solicitando	 realização	 de	 Sessões	 Solenes	 em
homenagem	 aos	 assistentes	 sociais,	 à	 população	 LGBTQIA+,	 ao	 Dia	 da
Consciência	Negra,	aos	Profissionais	da	Cultura,	às	mulheres,	Cerimônia	para
concessão	 da	 Comenda	 de	 Mérito	 de	 Cultura	 Júlio	 Vilela,	 realização	 de
Audiências	Públicas	para	discussão	da	Data-Base	e	Pecúlio,	Audiência	Pública
para	 discussão	 de	 piso	 salarial	 nacional,	 gratificação	 de	 cargos	 de	 direção
escolar	 e	 outros	 direitos	 dos	 profissionais	 da	 educação,	 Audiência
Pública	 sobre	 o	 Dia	 Internacional	 contra	 a	 Discriminação	 Racial,	 Audiência
Pública	 para	 discussão	 sobre	 políticas	 públicas	 para	 mulheres	 no	 município
de	 Goiânia),	 	 GABRIELA	 RODART,	 Projeto	 de	 Lei	 que	 dispõe	 acerca	 do
reconhecimento	no	âmbito	do	município		de	Goiânia,	do	risco	da	atividade	e
a	 efetiva	 necessidade	 do	 porte	 de	 arma	 de	 fogo	 ao	 atirador	 desportivo
integrante	 de	 entidade	 de	 desporto	 legalmente	 constituída	 nos	 termos	 do
artigo	6º,	inciso	IX,	da	Lei	Federal	nº.	10.826,	de	22	de	dezembro	de	2003;	



ANSELMO	 PEREIRA,	 requerimentos	 endereçados	 à	 COMURG	 e
SEINFRA;	 BRUNO	 DINIZ,	 requerimentos	 endereçados	 à	 Prefeitura
(solicitando	 regularização	 fundiária	 dos	 Setores	 Rio	 Formoso,	 Santa	 Rita,
Ulisses	Guimarães,	Tancredo	Neves	e	 reforma	das	 instalações	do	CFAS-Boa
Vista);		MARLON	TEIXEIRA,	Projeto	de	Lei	que	dispõe	sobre	a	proibição	de
homenagens	a	personagens	 ligados	ao	Golpe	Militar	que	sofreu	o	Brasil	em
1964	 e	 ao	 período	 de	 ditadura	 subsequente	 ao	 golpe	 no	 âmbito	 da
administração	 direta	 e	 indireta	 no	 município	 de	 Goiânia/GO;	 AAVA
SANTIAGO,	Projeto	de	Emenda	à	Lei	Orgânica		que	acresce	o	§5º	ao	art.	165
da	Lei	Orgânica	do	Município	de	Goiânia,	que	requerimentos	endereçados	à
SEINFRA	e	SMM;	SANTANA	GOMES,	Projeto	de	Lei	que	modifica	a	redação
da	 Ementa	 e	 do	 art.1º	 da	 Lei	 nº.	 10.439/2019,	 incluindo	 as	 pessoas	 com
lúpus	como	destinatárias	do	direito	de	ter	atendimento	preferencial	e	sobre	a
utilização	 de	 vagas	 de	 estacionamento	 preferenciais,	 requerimentos
endereçados	à	COMURG	e	à	SEINFRA;	HENRIQUE	ALVES,	Projeto	de	Lei	que
dispõe	sobre	o	desembarque	seguro	para	mulheres,	pessoas	com	deficiência
e	 idosos	 usuários	 do	 Sistema	 Público	 de	 Transporte	 Coletivo	 no	 âmbito	 do
Município	 de	 Goiânia	 e	 dá	 outras	 providências;	 LEANDRO	 SENA,
requerimentos	 endereçados	 à	 SEINFRA.	 Às	 11h10min	 (onze	 horas	 e
cinquenta	 e	 dois	 minutos),	 o	 Senhor	 Presidente	 passou	 para	 a
Ordem	do	Dia:	Foi	 aprovada	 a	 inclusão	 e	 inversão	 de	 Pauta	 do	Veto	nº.
004/2022,	que	veta	integramente	o	autógrafo	de	lei	nº.	170,	de		Projeto	de
Lei	nº	546/2021,	que	dispõe	sobre	a	alteração	de	denominação	de	via	pública
Av.	 Anhanguera	 em	 todo	 seu	 traçado,	 passará	 a	 denominar-se	 "Avenida
Anhanguera	Iris	Rezende",	com	parecer	da	Comissão	de	Constituição,	Justiça
e	Redação	pela	rejeição	-	Relator:	Pastor	Wilson.	O	Vereador	Clécio	Alves
solicitou	 realização	de	um	minuto	de	 silêncio	 pela	memória	de	 Iris
Rezende	Machado.			O	referido	Veto	foi	mantido	por	maioria	(24	votos	não
e	8	sim).	O	Vereador	Pastor	Wilson	solicitou	registro	em	ata	de	seu	voto	pelo
SIM	 (rejeição),	 reconhecendo	 que	 votou,	 equivocadamente,	 no	 cartão	 do
Vereador	Santana	Gomes.	Foram	aprovados	de	plano	379	(trezentos	e
setenta	 e	 nove)	 requerimentos	 pelo	 Senhor	 Presidente,	 de	 acordo
com	 o	 que	 determina	 a	 alínea	 “a”	 do	 artigo	 82	 do	 Regimento
Interno.	 	 Foram	 enviados	 à	 Diretoria	 Legislativa	 18	 (dezoito)
requerimentos	para	 serem	 inseridos	 em	Pauta.	Às	12h18min	 (doze
horas	e	dezoito	minutos)	o	Presidente,	Vereador	Romário	Policarpo,
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
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