
 

 

Ata da octogésima (80ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima nona 

(19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 

Às nove (09) horas e trinta e seis (36) minutos, do dia treze de outubro (13.10.2021), 

no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a octogésima (80ª) 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 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; ISAÍAS RIBEIRO - 

2º Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os seguintes 

documentos: Mensagem nº 065/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Parcial ao 

Autógrafo de Lei 113, referente ao PL 222/2020 de autoria do Vereador Lucas Kitão, 

que declara como essenciais as atividades prestadas pelos profissionais 

cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e similares. 

Ofício nº 754/2021 do Gabinete do Prefeito – Projeto de Lei 472, que cria o Centro 

Municipal de Educação Infantil “Rotary Club de Goiânia”. Ofício nº 755/2021 do 

Gabinete do Prefeito – Projeto de Lei Complementar 031, que institui medidas 

excepcionais de incentivo ao adimplemento dos débitos tributários e não-tributários 

pelo contribuinte junto à Administração Pública Municipal em razão da pandemia 

causada pela COVID-19, durante a Semana Nacional de Conciliação do exercício 

de 2021. Às 09h47min (nove horas e quarenta e sete minutos), o Senhor 

Presidente passou para o Pequeno Expediente. Não houve uso da tribuna por 

parte dos Vereadores. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: 

GABRIELA RODART, Projeto de Lei  que dispõe sobre a proibição da exigência de 

apresentação do cartão de vacinação contra a COVID-19 para acesso em 

ambientes escolares, para crianças e adolescentes e dá outras providências; 

Projeto de Lei  que revoga “in totum” as Leis Municipais nº. 10.545, de 04 de 

novembro de 2020, e Lei nº. 10.555, de 12 de novembro de 2020, Projeto de Lei que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame toxicológico periódico dos 

ocupantes de cargos, empregos e funções púbicas, no âmbito do Município de 

Goiânia; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que institui a Campanha Permanente 

de Combate Contra o Assédio e a Violência Sexual nos Eventos e Espaços 

Esportivos no Município de Goiânia e dá outras providências, requerimento 

endereçado à Presidência (solicitando realização de Audiência Pública para discutir 

a Política Pública de Saúde Mental no Município de Goiânia); HENRIQUE ALVES, 



 

Projeto de Lei que dispõe sobre a denominação de praça pública na Capital do  

Estado de Goiás, Goiânia e dá outras providências, requerimentos endereçados à 

SEINFRA e à COMURG; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à 

SMM, AMMA, COMURG e ao Prefeito; ANSELMO PEREIRA, requerimentos 

endereçados à SEINFRA, SMM, COMURG e ao Governador do Estado. Às 

09h49min (nove horas e quarenta e nove minutos), o Presidente passou para 

Ordem do Dia: Foi aprovada a inclusão e inversão do Projeto de Resolução nº 

025/2021, de autoria da Mesa Diretora, que institui o Quadro de Cargos em 

comissão do Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Goiânia. Tal projeto 

contava com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

aprovação – Relator: Willian Veloso. O referido projeto foi aprovado por maioria 

(voto contrário da Vereadora Gabriela Rodart) e encaminhado à Comissão do 

Trabalho e Servidores Públicos. Projeto de Lei nº 089/2021 de autoria da 

Vereadora Luciula do Recanto que “Torna obrigatória a divulgação, pelos meios 

que especifica, uso de mensagem relativa às penas cominadas ao crime de maus 

tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato, apontando formas para efetuar 

denúncias”, com parecer da Comissão de Proteção, Direitos e Defesa dos Animais 

pela Aprovação - Relatora: Vereadora Aava Santiago  - 2ª Votação. Foi aprovado e 

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para Confecção do 

Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 117/2021 de autoria do Vereador Willian 

Veloso que “Define como atividade essencial e autoriza a abertura e funcionamento 

de lanchonetes, pit-dogs e afins, entre outras providências”, com parecer da 

Comissão de Saúde e Assistência Social pela Aprovação - Relator: Vereador 

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

Processamento e Controle para Confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de 

Resolução nº 309/2021 de autoria da Vereadora Léia Klébia que “Altera o art. 24 

e acrescenta o § 12 ao art. 29 da Resolução nº 26, de 19/12/1991 e cria a Comissão 

Permanente de Defesa dos Direitos das Mulheres”, com parecer da Comissão Mista 

pela Aprovação - - Relator: Vereador Santana Gomes - 2ª Votação. Foi aprovado e 

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para Confecção do 

Autógrafo de Lei.  Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2021 de autoria da 

Vereadora Sabrina Garcêz que “Institui no município de Goiânia, o Prêmio 

Mulheres Empreendedoras de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da 

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

Bruno Diniz - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Decreto Legislativo nº 032/2021 de 

autoria do Vereador Bruno Diniz que “Concede título honorífico de cidadania 

goianiense ao Sr. Igor França Guedes”, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Pedro Azulão Jr. - Votação 

Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 075/2021 de autoria do Vereador Anselmo 

Pereira que “Concede título honorífico de cidadania goianiense ao Padre”, Gregório 

Batista com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

Aprovação - Relator: Vereador Bruno Diniz - Votação Única. Foi aprovado e 



 

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Foram aprovados os 

requerimentos nº: 6815/2021 do Vereador Pastor Wilson, 7545/2021, 8468/2021, 

8469/2021 e 8470/2021 do Vereador Anselmo Pereira, 7682, 7685 e 7686/2021 

da Vereadora Sabrina Garcêz, 7687/2021 da Vereadora Léia Klébia, 8467/2021 

do Vereador Pedro Azulão Jr., e 8473/2021 do Vereador Raphael da Saúde. Os 

requerimentos de nº 8.474 a 8.490/21 foram aprovados de plano, pelo Senhor 

Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento 

Interno. O requerimento nº 8.491 foi enviado à Diretoria Legislativa para ser 

inserido em Pauta. Às 10h01min (dez horas e um minuto), o Presidente em 

exercício, Vereador Clécio Alves, 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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