
ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO (14ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Às nove horas e doze minutos (09h12min), do dia nove de março do ano
de dois mil e dois (09.03.2022), no Plenário Vereador Trajano Guimarães,
teve início a décima quarta (14ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano,
da décima nona (19ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ROMÁRIO
POLICARPO 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 §2º
do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinada pelos Vereadores:
ROMÁRIO POLICARPO – Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º
Secretário;  e SANDES JÚNIOR - 2º Secretário, em exercício. No
Expediente foram lidos os seguintes documentos: Mensagem nº
10/2022 do Gabinete do Prefeito: Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº
03, de 08/02/2022 que institui campanha permanente de conscientização
e enfrentamento ao assédio materno no município de Goiânia, oriundo do
Projeto de Lei n. 207/2021, de autoria da Vereadora Aava
Santiago. Mensagem nº 11/2022 do Gabinete do Prefeito: Veto
Integral ao Autógrafo de Lei nº 06, de 09/02/2022, que institui no âmbito
do Município de Goiânia o Programa Empregue uma mãe e cria o
certificado "Aqui Tem Mãe", oriundo do Projeto de Lei 177/2021, de
autoria da Vereadora Aava Santiago. Mensagem nº 12/2022 do
Gabinete do Prefeito: Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 05, de
09/02/2022, que institui no âmbito do  Município de Goiânia o Programa
de Prevenção e Tratamento das Úlceras Crônicas e do Pé Diabético,
oriundo do Projeto de Lei nº. 180/2021, de autoria do Vereador Rafael da
Saúde. Às nove horas e trinta e três minutos (09h33min), o
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram
a tribuna os Vereadores: Willian Veloso, Kleybe Morais e Mauro
Rubem. Apresentaram matérias: WILLIAN VELOSO, Projeto de Lei que



institui no âmbito do município de Goiânia o Programa "Tênis de Mesa
para todos"; SANDES JÚNIOR, Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão
de categorias de atletas com deficiência, de crianças e de adolescentes e
isenções de taxa de inscrição nas corridas de rua realizadas no município
de Goiânia, Projeto de Lei que estabelece que o município de Goiânia
garantirá salas de apoio de aleitamento materno para servidoras em seus
locais de trabalho, Projeto de Lei que dispõe sobre proibição da venda de
qualquer tipo de medicamento em mercados, supermercados,
conveniências e estabelecimentos similares no município de
Goiânia, Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigação de hospitais públicos
e privados a comunicarem as delegacias de polícia, os casos de
atendimentos agressões físicas de mulheres, crianças e adolescentes em
suas unidades de pronto atendimento, Projeto de Lei que dispõe sobre a
obrigatoriedade de comunicação das instituições de ensino públicas e
privadas quando da existência de gravidez de alunas menores de 14
anos; GABRIELA RODART,  Projeto de Lei que institui o Banco de Idéias
Legislativas no Município de Goiânia; SABRINA GARCÊZ, Projeto de
L e i que institui o Arranjo Produtivo Local Religioso Sagrada Família,
requerimentos endereçados ao Plenário (solicitando realização de Moção
de Aplauso para a Dra. Vercilene Dias), à SEINFRA, à COMURG e ao
Prefeito; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SEINFRA, à COMURG, à SMM e à Prefeitura de Goiânia; LUCAS
KITÃO, requerimento endereçado ao Plenário (solicitando o uso da
Tribuna Livre); WILLIAN VELOSO, requerimentos endereçados à SMM,
ao Prefeito, à COMURG  e à CMTC; ANSELMO PEREIRA, requerimentos
endereçados à  SEINFRA, à Prefeitura,  à COMURG e à Câmara Municipal
(solicitando Uso de Tribuna Livre); BRUNO
D I N I Z , requerimento endereçado à Prefeitura; THIALU
GUIOTTI, requerimentos endereçados à SEINFRA e à SMM; LEANDRO
SENA, requerimentos endereçados à SEINFRA; e RAPHAEL DA
SAUDE, requerimentos endereçados ao Prefeito e à SMS (solicitando
empenho total de verba). O Vereador Marlon Teixeira esteve
presente, de forma remota, via Zoom. O Vereador Geverson Abel
teve sua ausência justificada por meio de documento
apresentado por sua assessoria. Às nove horas e cinquenta e um
minutos (09h51min), o Presidente adentrou na Ordem do
d i a : VETO Nº.76/2021, de autoria do Prefeito, que veta
integralmente o autógrafo de lei nº.129/2021, oriundo do P.L. nº.30/2021
de autoria do Vereador Leandro Sena, que proíbe a interrupção da
prestação de serviços de água, esgoto e energia elétrica durante o
estado de calamidade pública. Comissão de Constituição, Justiça e
Redação. Relator Vereador Marlon, pela manutenção do veto integral. O
referido Veto foi rejeitado  e encaminhado ao Núcleo de Processamento e



Controle para comunicar ao Prefeito. VETO Nº.79/2021, de autoria do
Prefeito, que veta integralmente o autógrafo de Lei nº.137/2021,
oriundo do P.L. nº.103/2021 de autoria do Vereador Leandro Sena, que
dispõe sobre a regulamentação e funcionamento dos escritórios
compartilhados no município de Goiânia. Comissão de Constituição,
Justiça e Redação. Relator Vereador Bruno Diniz, pela manutenção do
veto integral. O referido Veto foi mantido e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Foi aprovada a
inversão de Pauta do PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N°.210/2021, de
autoria do Vereador Sandes Júnior, que dispõe sobre a prioridade no
atendimento às mulheres vítimas de violências, de qualquer natureza, no
âmbito do Município de Goiânia, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação - Relator Izídio Alves, pela aprovação - 1ª
votação.O Projeto foi aprovado e encaminhado à Comissão de Direitos
Humanos. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº.183/2019, de autoria da
Vereadora Leia Klébia, que torna obrigatório o recebimento de
ligações de telefones celulares nas centrais de atendimento ao cidadão e
dá outras providências, com parecer da Comissão de Saúde e Assistência
Social - Relator: Vereador Paulo Daher, pela aprovação - 2ª votação. O
Projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e
Controle para confecção do Autógrafo de Lei. PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº.56/2021, de autoria do Vereador Thialu Guiotti,
que altera e inclui dispositivos na Lei nº.8.448/2006 e dá outras
providências. Lei que concede bolsas de estudos ao ensino de 3º grau,
com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia -
Relator Vereador Anselmo Pereira, pela aprovação - 2ª votação. O Projeto
foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para confecção do Autógrafo de Lei.  PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Nº.141/2021, de autoria do Vereador Lucas Kitão, que dispõe sobre
a obrigatoriedade da instalação, nas redes elétricas de equipamentos de
lazer e de iluminação, situados em praças e parques públicos, de
dispositivos de proteção, a corrente diferencial - residual que impeçam
que choques elétricos sejam fatais. Comissão de Constituição, Justiça e
Redação - Relator: Vereador Willian Veloso, pela aprovação - 1ª
votação. O Projeto foi aprovado e encaminhado à Comissão dos Direitos
do Consumidor. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº.168/2021, de
autoria do Vereador Edgar Duarte, que obriga as empresas locadoras
de veículos em Goiânia a disponibilizar automóveis adaptados para
pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Relator Vereador Izídio
Alves, pela aprovação - 1ª votação. O Projeto foi aprovado
e encaminhado à Comissão Dos Direitos e Defesa das Pessoas com
Deficiências. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº.212/2021, de autoria



do Vereador Marlon, que dispõe sobre a aplicação de multa
administrativa àqueles que promoverem e participarem de festas ou
eventos clandestinos, durante período de emergência de saúde pública
de importância internacional, decorrente do coronavírus, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Relator Vereador Bruno
Diniz, pela aprovação - 1ª votação. Foi aprovado pedido de vistas ao
Vereador Cabo Senna. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº.239/2021, de
autoria do Vereador Leandro Sena, que declara de utilidade pública a
Associação Sócio-Cultural e Desportiva do Estado de Goiás, com parecer
da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Relator
Vereador Joãozinho Guimarães, pela aprovação - 2ª votação. O Projeto foi
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para
confecção do Autógrafo de Lei. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Nº.247/2021, de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz, que institui
a política municipal de orientação, diagnóstico e tratamento da
endometriose e dá outras providências, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação. Relator Vereador Bruno Diniz. Houve
voto em separado pela aprovação - 1ª votação. O referido Projeto foi
aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº.501/2021, de autoria
do Senhor Prefeito, que desafeta de sua destinação primitiva e
autoriza a permissão de uso de área pública municipal localizada na Rua
JC-28, medindo 7.873,04 m² no Jardim Curitiba, nesta Capital, com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator
Vereador Izídio Alves, pela aprovação - 1ª votação.O referido Projeto foi
aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e
Ordenamento Urbano. Foram aprovados os requerimentos: 01,02 e
03 do Vereador Lucas Kitão; 2.031 a 2.036 da Vereadora Leia
Klébia; 2.059 a 2.060 do Vereador Mauro Rubem;  2.095 do
Vereador Ronilson Reis; 2.216 da Vereadora Sabrina Garcêz; 2.233
do Vereador Anderson Sales; 2.237 da Vereadora Gabriela Rodart;
2.238 da Vereadora Aava Santiago; 2.240 do Vereador Santana
Gomes; 2.288 a 2.292 do Vereador Mauro Rubem; 2.235 do
Vereador Anderson Sales; 2.369 do Vereador Cabo Sena; 2.399 e
2.400 do Vereador Anderson Sales; 2.718 a 2.720 do Vereador
Lucas Kitão; 2.359 a 2.368 do Vereador Mauro Rubem; 2.758 a
2.773 do Vereador Cabo Senna; 2.781 do Vereador Thialu Guiotti
e 2.782/2022 do Vereador Isaías Ribeiro. Foram aprovados de
plano duzentos e quarenta e um (241) requerimentos pelo
Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a”
do artigo 82 do Regimento Interno. Foram aprovados três
(3) requerimentos foram enviados à Diretoria Legislativa para
serem inseridos em Pauta. Às dez horas e vinte e sete minutos



(10h27min), o Senhor Presidente 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
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