
 

Ata da quadragésima (40ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima 

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

Às nove (09) horas e vinte e três (23) minutos, do dia dez de junho de dois mil e 

vinte um (10.06.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

quadragésima (40ª) 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 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; ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. Às 

09h37min (nove horas e trinta e sete minutos), o Senhor Presidente passou 

para o Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna o Vereador Santana Gomes. Os 

Vereadores Kleybe Morais e Geverson Abel participaram da Sessão de 

maneira remota. No Expediente foram lidos os seguintes documentos: 

Mensagem nº 032/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de 

Lei nº 038 de 06/05/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 392/2017 de autoria da ex-

Vereadora Dra. Cristina, que “dispõe sobre a obrigatoriedade do envio à Comissão 

de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara Municipal de Goiânia de cópias 

dos Editais e Minutas de Contratos de todas as modalidades de licitação do Poder 

Executivo”. Mensagem nº 033/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao 

Autógrafo de Lei nº 040 de 06/05/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 145/2019 de 

autoria do Vereador Anselmo Pereira, que “condiciona o funcionamento de 

distribuidoras de bebidas, supermercados, postos de combustíveis, boates e 

similares que vedam bebidas alcoólicas à instalação de circuito de câmeras de 

monitoramento”. Mensagem nº 034/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral 

ao Autógrafo de Lei nº 043 de 06/05/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 108/2021 de 

autoria do Vereador Juarez Lopes, que “tem por objetivo a instalação de barreiras 

de proteção acrílica para os motoristas do transporte coletivo no município de 

Goiânia em função da Covid-19”. Mensagem nº 035/2021 do Gabinete do Prefeito 

– Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 041 de 06/05/2021, oriundo do Projeto de Lei 

nº 032/2020 de autoria do Vereador Cabo Senna, que “dispõe sobre a reserva de 

vaga em áreas de estacionamento para pessoas com dificuldade de locomoção 

decorrentes de doenças crônicas.” Ofício nº 403/2021 do Gabinete do Prefeito – 

Mensagem para conhecimento sobre a abertura de crédito adicional extraordinário à 

Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde no montante de quinze 

milhões. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: LUCAS KITÃO, 



Projeto de Lei que acrescenta a alínea c à Lei nº. 7694, de 22 de janeiro de 1997 

que dispõe sobre adaptações no transporte coletivo urbano e garante o acesso de 

pessoas portadoras de deficiência, do idoso e dá outras providências; GABRIELA 

RODART, Projeto de Decreto Legislativo que concede título honorífico de cidadania 

goianiense ao Reverendíssimo Padre Bráulio Roger Martins Nunes Pereira, 

requerimento endereçado à SEPLANH (solicitando informações, documentos e 

planejamentos referentes ao Plano Cicloviário de Goiânia), requerimentos 

endereçados à SMM, COMURG, SEINFRA e ao Prefeito; MAURO RUBEM, 

requerimento endereçado ao Presidente da Casa (apresentando Moção de Apoio 

cumprimentando os candidatos eleitos para os cargos da Reitoria da Universidade 

Federal de Goiás); AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que institui no Calendário 

Oficial do Município de Goiânia o Dia Municipal da Higiene Menstrual, cria o 

Programa de Promoção da Dignidade Menstrual no Município de Goiânia e dá 

outras providências; Dr. GIAN, Projeto de Decreto Legislativo  que concede título 

honorífico de cidadão goianiense ao Senhor André Luiz Dias Mattos; SABRINA 

GARCÊZ, Projeto de Lei  que institui no dia 25 de agosto o Dia Municipal do 

Feirante e dá outras providências, Projeto de Lei  que dispõe sobre a instalação de 

lavatórios públicos em áreas de grande circulação no âmbito do Município de 

Goiânia e dá outras providências; requerimentos endereçados à SEINFRA 

(solicitando esclarecimentos quanto à licitação e execução das obras da Marginal 

Cascavel, principalmente no trecho do Setor Campinas, região centro-oeste de 

Goiânia) e à AMMA; PEDRO AZULÃO JR., requerimentos endereçados à SMM; 

THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados à SMS e ao Prefeito; HENRIQUE 

ALVES, requerimentos endereçados à SEINFRA, SMM, COMURG e ao Prefeito; 

JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA e ANSELMO 

PEREIRA, requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, SMM e ao Prefeito. 

O Vereador Thialu Guiotti solicitou registro como visita honrosa a presença do 

Senhor Peterson Carteiro, liderança e Vereador mais votado em Cezarina. Às 

10h08min (dez horas e oito minutos), o Presidente passou para Ordem do Dia: 

Projeto de Lei Complementar nº 006/2019 de autoria do Vereador Jair 

Diamantino que “Acrescenta o art. 33-A à Lei Complementar nº 276, de 03 de junho 

de 2015, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo 

Municipal, estabelece um novo modelo de gestão e dá outras providências”, com 

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

Vereador Wellington Peixoto - 1ª Votação. Foi rejeitado e solicitado seu 

arquivamento. Projeto de Lei nº 245/2019 de autoria do Vereador Carlin Café que 

“Dispõe sobre a implementação do aplicativo escolargyn para fins de facilitar a 

identificação por parte dos usuários dos veículos de transporte escolar devidamente 

cadastrados junto ao órgão municipal competente”, com parecer da Comissão de 

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Jair 

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

Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 

187/2020 de autoria do Prefeito que “Denomina de Centro Municipal de Educação 

Infantil Buena Vista III Wanderley Magalhães, o CMEI localizado no Residencial 



Buena Vista III, nesta capital”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Marlon - 2ª Votação. Foi 

aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção 

do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 223/2020 de autoria do Vereador Lucas 

Kitão que “Institui no calendário oficial de eventos do município de Goiânia, o 

evento Feira Goiana da Beleza, a ser realizado no mês de junho de cada ano”, 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. Projeto de Lei nº 234/2020 de autoria do 

Prefeito que “Denomina de Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Real, 

Juca de Lima o CMEI localizado no Bairro Jardim Real, nesta capital”, com parecer 

da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relator: 

Vereador Joãozinho Guimarães - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao 

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

de Lei nº 236/2020 de autoria do Prefeito que “Denomina de Centro Municipal de 

Educação Infantil Solar Ville César Baiocchi o CMEI localizado no Residencial Solar 

Ville, nesta capital”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Mauro Rubem - 2ª Votação. Foi 

aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção 

do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 266/2020 de autoria do Vereador Anselmo 

Pereira que “Institui no calendário oficial de datas e eventos do município de 

Goiânia o Dia dos Proprietários das Oficinas Mecânicas, com parecer da Comissão 

de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relatora: Vereadora 

Gabriela Rodart - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 

031/2021 de autoria do Vereador Edgar Duarte que “Autoriza o Poder Executivo a 

criar centros de reabilitação e pesquisa para pacientes vítimas de COVID-19”, com 

parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: 

Vereador Pastor Wilson – 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 

Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei nº 090/2021 de autoria da Vereadora 

Aava Santiago que “Institui no calendário oficial de datas e eventos do município de 

Goiânia o Dia Municipal da Infância e dá outras providências”, com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação (com substitutivo fls. 

25) – Relator: Vereador Willian Veloso – 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Às 10hs25min (dez horas 

e vinte e cinco minutos), o Presidente em exercício, Vereador Anselmo 

Pereira, suspendeu a presente Sessão para uso da Tribuna Livre por parte da 

Secretária Municipal de Relações Internacionais, Senhora Valéria Pettersen, a 

pedido do Vereador Anselmo Pereira. A Secretária expôs sobre a implantação 

de Academias e renovação dos equipamentos já existentes nas Praças 

Públicas de Goiânia. Os requerimentos de nº 2.615 a 2.659/21 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 2.660 a 2.662/2021 foram 

enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h09min 



(onze horas e nove minutos), o Presidente em exercício, Vereador Anselmo 

Pereira, reabriu a presente sessão e a encerrou, convocando outra para a 

próxima terça-feira, dia 15/06/21, 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. 
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