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

Às	 nove	 (09)	 horas	 e	 trinta	 (30)	minutos,	 do	 dia	 dezesseis	 de	 fevereiro	 de
dois	mil	e	vinte	e	dois	(16.02.2022),	no	Plenário	Vereador	Trajano	Guimarães,
teve	 início	 a	Oitava	 (8ª)	 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	 PASTOR	 WILSON,	 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	em	exercício,	 ISAÍAS	RIBEIRO	 -	2º	Secretário	em
exercício.	Não	houve	Expediente	 a	 ser	 lido.	Às	09h35min	 (nove	horas	e
trinta	e	cinco	minutos)	o	Senhor	Presidente	passou	para	o	Pequeno
Expediente.	 Utilizaram	 a	 tribuna	 os	 Vereadores:	 Mauro	 Rubem,
Pedro	 Azulão	 Jr.	 e	 Santana	 Gomes.	 Os	 Vereadores	 Clécio	 Alves	 e
Leandro	 Sena	 solicitaram	 registro	 como	 presenças	 honrosas	 as
visitas	dos	senhores	Wilson	 Júnior	e	Glauciana	Barbosa	Melo	da	XP
Investimento.	 Apresentaram	 matérias	 os	 seguintes	 vereadores:
ANSELMO	 PEREIRA,	 Projeto	 de	 Decreto	 Legislativo	 que	 concede	 título
honorífico	 de	 Cidadania	 Goianiense	 ao	 Francisco	 Tarcísio	 Ribeiro	 de
Abreu,	 requerimentos	 endereçados	 à	 AMMA,	 COMURG,	 SEINFRA	 e	 SMM;
AAVA	SANTIAGO,	Projeto	de	Lei	que	institui	no	Calendário	Oficial	de	Datas	e
Eventos	do	Município	de	Goiãnia	o	Dia	Municipal	das	Mulheres	e	Meninas	na
Ciência,	a	ser	comemorado	anualmente	aos	11	dias	do	mês	de	fevereiro	e	dá
outras	 providências,	 requerimento	 endereçado	 ao	 Presidente	 da	 Casa
(solicitando	 reserva	 do	 plenário	 para	 realização	 de	 entrega	 de	 diploma:
mulheres	contra	a	violência	políti;	ANDERSON	SALES-BOKÃO,	dispõe	sobre
a	prioridade	de	atendimento	às	pessoas	que	se	submetem	a	hemodiálise,	às
pessoas	 com	 fibromialgia	 e	 às	 pessoas	 portadoras	 de	 neoplasia	 maligna;
SABRINA	 GARCÊZ,	 Projeto	 de	 Lei	 que	 institui	 a	 Política	 Municipal	 de
Proteção	aos	Direitos	da	Pessoa	com	Fibromialgia	no	município	de	Goiânia	e



dá	 outras	 providências,	 Projeto	 de	 Lei	 que	 torna	 obrigatória	 a	 fixação	 dos
direitos	dos	idosos	hospitalizados	em	todos	os	estabelecimentos	hospitalares
do	município	de	Goiânia;	RAPHAEL	DA	SAÚDE,	requerimento	endereçado	à
Prefeitura;	 SANTANA	 GOMES,	 requerimentos	 endereçados	 ao	 PROCON
(solicitando	fiscalização	pelo	cumprimento	da	Lei	n.	9.934,	de	26	de	outubro
de	 2016),	 COMURG	 e	 SEINFRA;	 JOÃOZINHO	 GUIMARÃES,	 requerimentos
endereçados	 à	 SEINFRA;	 THIALU	 GUIOTTI,	 requerimentos	 endereçados	 à
AMMA,	SMM	e	SEINFRA;	MAURO	RUBEM,	requerimento	endereçado	ao	IMAS
(requer	 realização	 de	 audiência	 pública	 para	 discussão	 sobre	 a	 suspensão
dos	atendimentos	do	IMAS),	ao	Presidente	da	Casa	(solicitando	realização	de
Sessões	Solenes	em	homenagem	às	vítimas	do	Covid-19,	 	aos	profissionais
da	 saúde	 do	 município	 de	 Goiânia	 e	 aos	 profissionais	 da	 enfermagem	 do
município	 de	 Goiânia).	 Às	 09h52min	 (nove	 horas	 e	 cinquenta	 e
dois	minutos),	o	Senhor	Presidente	passou	para	a	Ordem	do	Dia:	Foi
aprovada	 a	 inversão	 de	 Pauta	 dos	 Projetos	 de	 Lei	 nº	 228/2021,	 nº.
593/2021	 e	 612/2021.	 Projeto	 de	 Lei	 nº	 228/2021	 de	 autoria	 do
Vereador	Willian	Veloso	que	"Confere	ao	município	de	Goiânia,	localizado
no	Estado	de	Goiás,	o	 título	de	Capital	Nacional	da	Música	Sertaneja",	com
parecer	 da	 Comissão	 de	 Educação,	 Cultura,	 Ciência	 e	 Tecnologia	 pela
Aprovação	 	 -	 Relatora:	 Vereadora	 Gabriela	 Rodart	 -	 2ª	 Votação.	 O	 referido
Projeto	foi	aprovado	e	encaminhado	ao	Núcleo	de	Processamento	e	Controle
para	 confecção	 do	 Autógrafo	 de	 Lei.	 Projeto	 de	 Lei	 nº	 593/2021	 de,
autoria	do	Prefeito	que	"Desafeta	e	autoriza	a	permissão	de	uso	de	área
pública	municipal	ao	Serviço	Social	da	Indústria	-	SESI	e	ao	Serviço	Nacional
de	 Aprendizagem	 dos	 Industriários	 -	 SENAI",	 com	 parecer	 da	 Comissão	 de
Habitação,	 Urbanismo	 e	 Ordenamento	 Urbano	 pela	 Aprovação	 -	 Relator:
Vereador	 Pedro	 Azulão	 Jr.	 -	 2ª	 Votação.	 Foi	 aprovado	 e	 encaminhado	 ao
Núcleo	 de	 Processamento	 e	 Controle	 para	 confecção	 do	 Autógrafo	 de
Lei.	Projeto	de	Lei	nº	612/2021	de,	autoria	do	Prefeito	que	"Desafeta	e
autoriza	a	doação	de	área	pública	municipal	localizada	na	Rua	PLH-2	entre	as
Ruas	 PLH-3	 e	 PLH-4,	 Qd.	 Área	 Park	 Lozandes,	 nesta	 capital	 à	 Ordem	 dos
Advogados	 do	 Brasil	 -	 OAB	 Seção	 Goiás",	 com	 parecer	 da	 Comissão	 de
Constituição,	 Justiça	 e	 Redação	 pela	 Aprovação	 -	 Relator:	 Vereador	Willian
Veloso	-	1ª	Votação.	Foi	aprovado	e	encaminhado	à	Comissão	de	Habitação,
Urbanismo	 e	 Ordenamento	 Urbano.	 Projeto	 de	 Lei	 nº	 110/2020	 de
autoria	 do	 Vereador	 Tiãozinho	 Porto	 que	 "Denomina	 de	 Avenida
Professora	Delmira	Maria	 Fernandes	 a	 via	 que	 será	 construída	 para	 ligar	 a
Avenida	 Ribeirão	 Preto	 no	 Setor	 Jardim	 Novo	 Mundo	 à	 Rua	 117,	 no	 Setor
Universitário	passando	pelo	Viaduto	Lauro	Sérgio	Belchior",	com	parecer	da
Comissão	 de	 Educação,	 Cultura,	 Ciência	 e	 Tecnologia	 pela	 Aprovação	 	 -
Relator:	Vereador	Emilson	Pereira	-	2ª	Votação.	Foi	aprovado	e	encaminhado
ao	 Núcleo	 de	 Processamento	 e	 Controle	 para	 confecção	 do	 Autógrafo	 de
Lei.	 Projeto	 de	 Lei	 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	o	 objetivo	 de	 valorizar	 o	 patrimônio	 cultural	 e	 embelezar	 a
paisagem	 urbana	 e	 dá	 outras	 providências",	 com	 parecer	 da	 Comissão	 de
Constituição,	Justiça	e	Redação	pela	Aprovação,	com	substitutivo	fls	41	a	43	-
Relator:	Vereador	Pedro	Azulão	Jr.-	1ª	Votação.	Foi	aprovado	e	encaminhado
à	Comissão	de	Educação,	Cultura,	Ciência	e	Tecnologia.	Projeto	de	Lei	nº
404/2021	de,	autoria	do	Vereador	Pastor	Wilson	que	"Estabelece	grau
máximo	de	 insalubridade	 aos	 trabalhadores	 da	 saúde	 pública	 do	município
de	Goiânia,	 expostos	à	pessoas	 infectadas	 com	SARS-COV	2",	 com	parecer
da	 Comissão	 de	 Constituição,	 Justiça	 e	 Redação	 pela	 Aprovação	 -	 Relator:
Vereador	 Willian	 Veloso	 -	 1ª	 Votação.	 Foi	 retirado	 de	 pauta	 a	 pedido	 do
autor.	Projeto	de	Lei	nº	438/2021	de,	autoria	da	Vereadora	Luciula	do
Recanto	que	 "Acrescenta	 o	 parágrafo	 único	 ao	 art.	 23	 da	 Lei	 nº	 8566	 de
16/10/2007,	 disciplina	 a	 criação,	 propriedade,	 posse,	 guarda,	 uso	 e
transporte	 de	 cães	 e	 gatos	 no	 município	 de	 Goiânia",	 com	 parecer	 da
Comissão	 de	 Constituição,	 Justiça	 e	 Redação	 pela	 Aprovação	 -	 Relator:
Vereador	 Willian	 Veloso	 -	 1ª	 Votação.	 Foi	 aprovado	 e	 encaminhado	 aos
Direitos	 dos	 Animais.	 	 Projeto	 de	 Lei	 nº	 504/2021	 de,	 autoria	 do
Prefeito	que	"Desafeta	de	sua	destinação	primitiva	e	autoriza	a	permissão
de	uso	de	área	pública	municipal	na	Av.	dos	Jardins	com	Av.	Nossa	Senhora
do	 Rosário,	 Jardins	 Itália,	 nesta	 capital",	 com	 parecer	 da	 Comissão	 de
Constituição,	 Justiça	 e	 Redação	 pela	 Aprovação	 -	 Relator:	 Vereador	 Paulo
Henrique	 -	 1ª	 Votação.	 Foi	 aprovado	 e	 encaminhado	 à	 Comissão	 de
Habitação,	Urbanismo	e	Ordenamento	Urbano.	Projeto	de	Lei	nº	311/2021
de,	autoria	do	Vereador	Thialu	Guiotti	que	"Institui	no	Calendário	Oficial
do	Município	o	Março	Roxo,	Mês	de	Conscientização	sobre	o	 tratamento	da
Epilepsia",	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.	Foram
aprovados	 os	 requerimentos	 01,	 02,	 004	 a	 	 a	 14/2022	 da	 Vereadora
Sabrina	Garcêz,	2119,	2127,	2128,	2129,	2131	e	2132/2022	do	Vereador
Willian	 Veloso,	 2171/2022	 da	 Vereadora	 Aava	 Santiago.	 Foram
aprovados	 de	 plano	 50	 (cinquenta)	 requerimentos	 pelo
Senhor	Presidente,	de	acordo	com	o	que	determina	a	alínea	“a”	do
artigo	 82	 do	 Regimento	 Interno.	 	 Foram	 enviados	 à	 Diretoria
Legislativa	 5	 (cinco)	 requerimentos	 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	 a	 próxima	 dia,	 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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x
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