
ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA (54ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
SEGUNDO (2º) ANO DA DÉCIMA NONA (19ª) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

 Às nove horas e vinte e nove minutos (09h29min), do dia vinte e
um de junho do ano de dois mil e vinte e dois (21.06.2022), no
Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quinquagésima
quarta (54ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima nona
(19ª) Legislatura, presidida pelo Senhor 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 ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. No
Expediente foram lidos os seguintes documentos: Ofício nº
69/2022 do Gabinete do Prefeito: encaminha Projeto de Lei nº 225,
de 15 Junho de 2022, de autoria do Prefeito, que institui a política de
incentivo aos atletas e paratletas praticantes de desportos e
paradesportos de rendimento denominada "Programa Goiânia Esportes" e
cria auxílio financeiro. Mensagem nº 24/2022 do Gabinete do
Prefeito: veto integral ao autógrafo de lei nº 47, de 18 de maio de 2022,
oriundo do Projeto de Lei nº 71/2021, de autoria do Vereador Sandes
Júnior, que altera a lei nº 9.616, de 13 de Julho de 2015, conforme
especifica. Às nove horas e quarenta e oito minutos (09h48min), o
Senhor Presidente passou para o pequeno expediente. O
Vereador Mauro Rubem utilizou a Tribuna. Apresentaram
matérias: GABRIELA RODART, requerimentos endereçados à SMS
(solicitando esclarecimentos acerca da falta de disponibilização da Vacina
Meningocócica C - Conjugada, para crianças e adolescentes não
vacinados até 10 anos de idade e para trabalhadores da saúde nos
postos de vacinação de Goiânia) e à Mesa Diretora (solicitando Moção de



Repúdio à transexual que se vestirá de Nossa Senhora Aparecida na
apresentação do Miss Universo Trans/2022); MAURO RUBEM, Projeto de
Lei que institui o Programa de Descentralização da Gestão da Saúde -
PRODEGES  na rede pública de saúde do Município de Goiânia,
requerimentos endereçados ao MPGO (solicitando investigação dos
contratos da empresa Ame Saúde Ltda com a organização social (OS) que
atualmente administra duas policlínicas e dois hospitais públicos
estaduais) e à SEINFRA; WELTON LEMOS, Projeto de Decreto Legislativo
que concede Título Honorífico de Cidadania Goianiense ao Sr. Marcivon
Neves de Oliveira; WILLIAN VELOSO, Projeto de Lei que atribui o nome
de Rua 23-A, à rua localizada no Setor Universitário, no município de
Goiânia, requerimento endereçado à Presidência da Casa (solicitando
realização de Sessão Solene em homenagem aos Ministros do Evangelho
em Goiás); THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados à Presidência
da Casa (solicitando realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia
do Cantor e Compositor Sertanejo e a realização de Audiência Pública);
AAVA SANTIAGO , Projeto de Lei que estabelece aos condomínios
residenciais que disponham de, no mínimo, uma cadeira de rodas para
uso de pessoas com deficiência e dá outras providências, requerimentos
endereçados à SEDHS (solicita esclarecimentos acerca da não separação
de alas nas Casas de Acolhida de Goiânia), à SEINFRA, à SME (solicitando
esclarecimentos acerca do déficit de professor de matemática, história e
coordenador de turno na Escola Municipal Odília Mendes de Brito, no
Setor Novo Planalto), à COMURG e à SMM; JUAREZ LOPES, requerimento
endereçado à SEINFRA; LUCIULA DO RECANTO, requerimento
endereçado à SEINFRA; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos
endereçados à SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, requerimentos
endereçados à SME, à SEINFRA, à COMURG e ao Prefeito; CLÉCIO
ALVES, requerimentos endereçados ao Prefeito de Goiânia; MARLON
TEIXEIRA, Projeto de Lei que cria o dia municipal da diversidade cultura
para o diálogo e desenvolvimento e dá outras providências, requerimento
à Presidência da Casa (Moção de aplauso à Senhora Natália
Pasternak) . Os Vereadores Romário Policarpo e Pastor
Wilson solicitaram o registro como presenças honrosas do
integrante da GCM de Goiânia e Vereador por Trindade, Senhor
Raimundo, e do Senhor Manoel do Boteco e sua esposa Marta. Às
dez horas e um minutos (10h01min), o Senhor Presidente passou
para a Ordem do Dia. Veto nº 16/2022, de autoria do PREFEITO, que
veta integralmente o autógrafo de lei nº 27/2022, oriundo do projeto de
lei nº 156/2021 de autoria do Vereador Santana Gomes, que dispõe sobre
a criação do projeto musicalidade de Goiânia e dá outras providências,
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator
Vereador Mauro Rubem, contudo foi rejeitado o relatório e mantido o



veto - votação única. O veto foi mantido e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para comunicação do Prefeito. Foi aprovado
o pedido de inversão de pauta do projeto de lei ordinária
nº 617/2021, de autoria do Vereador ANSELMO PEREIRA, que institui
o Dia da Capelania e dá outras providências, com parecer da Comissão
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator Vereador Mauro
Rubem, pela aprovação - 2ª votação. O referido projeto foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção
do autógrafo de lei. Foi aprovado o pedido de inclusão e inversão
de pauta do projeto de lei ordinária nº 73/22, de autoria do
Vereador MAURO RUBEM, com parecer da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator Vereador Paulo Henrique da
Farmácia, pela aprovação - 2ª votação. O referido Projeto foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do
autógrafo de lei; Projeto de lei ordinária nº 140/2021, de autoria do
Vereador SANDES JÚNIOR, que institui homenagem aos servidores
públicos municipais aposentados, mediante entrega de certificado, em
reconhecimento aos serviços prestados, na forma que especifica, com
parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator
Vereador Paulo Henrique da Farmácia, 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 208/2021, de autoria do Vereador SANDES JÚNIOR, que dispõe
sobre a prioridade no atendimento às crianças vítimas de violência de
qualquer natureza, no âmbito do município de Goiânia, e dá outras
providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Kleybe Morais, pela aprovação - 1ª votação.
Foi aprovado pedido de vistas ao Vereador Anderson Sales, o qual
analisou o projeto e o devolveu durante a Sessão. O referido Projeto foi
aprovado e endereçado à Comissão dos Direitos das Crianças e
Adolescentes. Foi aprovado o pedido de inversão de pauta do
projeto de lei ordinária nº 35/2022, de autoria da Vereadora
GABRIELA RODART, 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, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Willian
Veloso, pela aprovação - 1ª votação. O referido projeto foi aprovado e
encaminhado à Comissão de Segurança Pública e Patrimonial. Projeto
de lei ordinária nº 366/2021, de autoria do Vereador MARLON



TEIXEIRA, que reconhece as práticas do grafite e do muralismo como
manifestações artísticas de valor cultural, sem conteúdo publicitário e
realizadas com os objetivos de valorizar o patrimônio público e de
embelezar a paisagem urbana de Goiânia e dá outras providências, com
parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Relator
Vereador Paulo Henrique da Farmácia, pela aprovação - 2ª votação. O
projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e
Controle para a confecção do autógrafo de lei. Projeto de lei ordinária
nº 410/2021, de autoria do Vereador SANDES JÚNIOR, que dispõe
sobre o fornecimento de carteiras de vacinação em braille e dá outras
providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, Relator Vereador Mauro Rubem, pela aprovação - 1ª votação. O
projeto foi aprovado e encaminhado para a Comissão de Saúde e
Assistência Social. Projeto de lei ordinária nº 80/2022, de autoria do
Vereador THIALU GUIOTTI, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública da entidade Associação Esportiva ACE e dá outras providências,
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relator
Vereador Bruno Diniz, pela aprovação - 1ª votação. O projeto foi
aprovado e encaminhado para a Comissão de Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia.  Projeto de decreto legislativo nº 97/2021, de autoria
do Vereador DR. GIAN, que concede título honorífico de cidadão
goianiense ao Senhor Celso Athayde, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Willian Veloso, pela
aprovação - votação única. O projeto foi aprovado e encaminhado ao
Núcleo de Processamento e Controle para a publicação. Projeto de
decreto legislativo nº 100/2021, de autoria do Vereador MAURO
RUBEM, que concede título de cidadã goianiense à Sra. Rosa Helena de
Paula Parreira pelos relevantes serviços prestados ao município de
Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Relator Vereador Pastor Wilson, pela aprovação - votação única. O projeto
foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para a publicação. Projeto de lei ordinária nº 406/2021, de autoria do
Vereador LUCAS KITÃO , que institui a implantação do "Livro de Ordem"
nas obras públicas no âmbito municipal, com parecer da Comissão de
Obras e Patrimônio, Relator Vereador Cabo Senna, pela aprovação - 2ª
votação. O projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para a confecção do autógrafo de lei. Projeto
de lei ordinária nº 444/2021, de autoria do Vereador LUCAS KITÃO ,
que institui o "Dia Municipal do Opala e da Caravan" no Calendário Oficial
de Eventos do Município de Goiânia, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Relator Vereador Marlon Teixeira, pela
aprovação - 1ª votação. O projeto foi aprovado e encaminhado para a
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.  Projeto de lei



ordinária n° 446/2021, de autoria do Vereador SANTANA GOMES , que
dispõe sobre a implantação da Casa de Autista no Município de Goiânia,
com parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social, Relator
Vereador Thialu Guiotti, pela aprovação - 2ª votação. O projeto foi
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a
confecção do autógrafo de lei. Foram aprovados os seguintes
requerimentos: 4.831 do Vereador Santana Gomes; 4.907 do
Vereador Mauro Rubem; 4.908 e 4.909 do Vereador Marlon Teixeira ;
4.976 do Vereador  Lucas Kitão; 5.046 e 5.047 do Vereador Marlon
Teixeira. Vinte e sete (27) requerimentos foram aprovados de
plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Oito (08)
requerimentos foram enviados à Diretoria Legislativa para serem
inseridos em Pauta. Às onze horas e três minutos (11h03min),  o
Senhor 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 Mesa.xxxxxxxxxx
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