
 

 

Ata da sexagésima oitava (68ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

Às nove (09) horas e vinte e oito (28) minutos, do dia quatorze de setembro de dois 
mil e vinte um (14.09.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
sexagésima oitava (68ª) 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 
ANDERSON SALES 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; ANDERSON SALES - 1º Secretário em 
exercício; ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. No expediente foram 
lidos os seguintes documentos: Mensagem nº 055/2021 do Gabinete do 
Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 089/2021, oriundo do Projeto de Lei 
nº 021/2021 de autoria da Vereadora Aava Santiago que “Institui no calendário 
Oficial de eventos de Goiânia o Dia de Combate a Intolerância Religiosa. 
Mensagem nº 056/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de 
Lei nº 094/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 054/2020 de autoria da Ex-Vereadora 
Tatiana Lemos que “Cria o Programa Eu Cuido de Você e Você Cuida de Mim. 
Mensagem nº 057/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de 
Lei nº 093/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 245/2020 de autoria do Vereador 
Anselmo Pereira que “Denomina de Avenida Paulo Henrique Alves Doca a Avenida 
que específica. Mensagem nº 058/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao 
Autógrafo de Lei nº 091/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 139/2020 de autoria do 
Vereador Lucas Kitão que “Institui a Política de Desjudicialização no âmbito da 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta. Ofício nº 474/2021 do Gabinete 
do Prefeito – encaminha Projeto de Lei Complementar nº 027/2021 que altera a Lei 
Complementar nº 011 de 11/05/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos 
(acumulação remunerada de cargos). Às 09h44min (nove horas e quarenta e 
quatro minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. 
Utilizou a tribuna o Vereador Anderson Sales. Apresentaram matérias os 
seguintes vereadores: THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei que “Torna obrigatório às 
maternidades dos hospitais do município de Goiânia a colocação de pulseira com 
identificação eletrônica e dispositivo sonoro nos recém nascidos”; WILLIAN 
VELOSO, Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de Cidadão 
Goianiense ao Sr. Hebert Batista Alves pelos relevantes serviços prestados ao 
Município de Goiânia”; LUCIULA DO RECANTO, Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 
10.570 de 10 de dezembro de 2020, para determinar a apreensão de animais e dos 



 

instrumentos utilizados na guarda, no transporte e na comercialização irregular de 
animais em pet shops, lojas de rações, lojas agropecuárias e similares e dá outras 
providências”; Projeto de Lei que “Acrescenta o Art. 2-F à Lei nº 8.943 de 09 de 
junho de 2016, para dispor sobre rinhas de galos no âmbito do município de 
Goiânia”; requerimento endereçado à AMMA;  ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos 
endereçados à SEINFRA; THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados à 
SEINFRA e SMM; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à 
SEINFRA; GABRIELA RODART, Projeto de Emenda à Lei Orgânica que “Altera o 
parágrafo 4º do Art. 165 da Lei Orgânica do Município de Goiânia; requerimentos 
endereçados à SEINFRA, SMM e  AMMA; BRUNO DINIZ, requerimento 
endereçado ao Prefeito; KLEYBE MORAIS, requerimento endereçado à 
Presidência (solicitando a realização de Audiência Pública para discutir o 
Passaporte Sanitário); LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados à COMURG, 
GOINFRA e  SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, Projeto de Decreto Legislativo que 
“Concede título honorífico de Cidadania Goianiense ao P. Gregório Batista; 
requerimento solicitando que seja realizada Moção de Aplauso aos cinco novos 
Acadêmicos da Academia Goianiense de Letras; requerimento endereçado à 
Presidência (solicitando a realização de Audiência Pública para discutir o Plano 
Diretor de Mobilidade); requerimentos endereçados à SME, COMURG, SEINFRA e 
CMTC; DR. GIAN, requerimento endereçado ao Prefeito (solicitando a vacinação 
dos adolescentes de faixa etária dos 12 aos 17 anos); requerimento endereçado à 
Presidência (solicitando a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia do 
Capoeirista); requerimento endereçado ao Prefeito;  Projeto de Lei que “Dispõe 
sobre a implantação do Polo Gastronômico e Cultural no município de Goiânia e dá 
outras providências”; Projeto de Lei que “Concede denominação a área situada na 
Rua C-63  e Rua C-46 no Setor Sudoeste, que passa a se chamar Praça Reverendo 
Cláudio André Rodrigues da Silva”;  “ SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que “ Fica 
estabelecido que a profissional doula exerce atividade essencial em período de 
calamidade pública no Município de Goiânia”; HENRIQUE ALVES, Projeto de Lei 
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal de Goiânia, a promover a regularização 
das bancas de jornais e revistas, pit-dogs, quiosques e similares e dá outras 
providências"; LEANDRO SENA, requerimentos endereçados à SMS e SEINFRA e 
MAURO RUBEM, requerimentos endereçados à Presidência (solicitando a 
realização de Audiência Pública para discussão sobre a realização de Audiência 
Pública para discussão sobre políticas públicas de cultura para o município de 
Goiânia e Moção de Apoio aos membros da diretoria do Centro Social Imaculada 
Conceição); requerimento endereçado ao Prefeito (solicitando a apresentação de 
proposta da revisão de pagamento do valor retroativo referente a Indenização de 
Transporte, ao Auxílio Locomoção e ao Auxílio Transporte para os servidores 
municipais); requerimento endereçado ao Secretário Municipal de Saúde  
(solicitando que sejam tomadas as devidas providências e que sejam tomadas as 
devidas providências e prestados esclarecimentos a respeito do atraso dos salários 
de julho e agosto, assim como ausência de pagamento do INSS  e FGTS aos 
funcionários da empresa LOC-SERVICE Comércio e Serviços Ltda). Às 09h:56min 



 

(nove horas, cinqüenta e seis minutos), o Senhor Presidente em exercício 
Anselmo Pereira, suspendeu a presente Sessão para o pronunciamento do 
Senhor Pedro Paulo de Medeiros, candidato à Presidência da OAB.  Às 
10h:32min (dez horas, trinta e dois minutos), o Senhor Presidente reabriu a 
presente Sessão. Os Vereadores Anselmo Pereira, Thialu Guiotti, Edgar Duarte 
e Leandro Sena solicitaram registro da presença honrosa dos Senhores: 
Deputado Jeferson Rodrigues, Adriano, Cinthia (mãe do Vereador Thialu 
Guiotti) e Bruno Pena (advogado do Partido Avante). Às 10h:34min (dez horas, 
trinta e quatro minutos), o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia: 
Projeto de Lei Complementar nº 016/2021 de autoria do Prefeito que “Dispõe 
sobre a redução temporária da base de cálculo do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza no âmbito o município de Goiânia para o enfrentamento da 
pandemia da COVID-19 causada pelo agente SARS-COV 2 e suas variantes”, com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação com 
emenda fls. 48 - emenda modificativa fls. 54 aprovada pelos membros da Comissão 
- Relator: Vereador Willian Veloso - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à 
Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Projeto de Lei nº 005/2021 de 
autoria do Vereador Lucas Kitão que “Declara de utilidade pública a entidade 
Instituto Ecocomamor”, 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 056/2021 de autoria do Vereador Thialu 
Guiotti que “ Altera e inclui dispositivos na Lei nº 8.448 de 02 de agosto de 2006  dá 
outras providências (Lei que concede bolsas de estudo ao ensino de 3º grau)”, com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: 
Vereador Pedro Azulão Jr.- 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 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 
disposições”, 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 
127/2021 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz que “ Estabelece o pagamento 
dos valores retidos do bloco de custeio - grupo de atenção de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar - MAC e F.A.E.C aos prestadores de 
serviços contratualizados junto ao município de Goiânia para atender o SUS e dá 
outras providências”,  com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
pela Aprovação - Relator: Vereador Geverson Abel - 1ª Votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei nº 
177/2021 de autoria da Vereadora Aava Santiago que “Institui no âmbito do 
município de Goiânia o Programa Empregue uma Mãe, cria Certificado Aqui Tem 
Mãe”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 
Aprovação - Relator: Vereador Mauro Rubem - 1ª Votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de 



 

Decreto Legislativo nº 025/2021 de autoria do Vereador Pedro Azulão Jr. que 
“Concede título de cidadão goianiense ao Sr. Rogério Luiz Siqueira pelos relevantes 
serviços prestados a municipalidade”, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Geverson Abel - Votação 
Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. 
Foram aprovados os requerimentos nº: 5402/2021 e 5479/2021 do Vereador 
Pedro Azulão Jr, 5407 a 5410/2021, 5691 a 5710/2021 e 5889/2021 do Vereador 
Mauro Rubem, 5986/2021 do Vereador Marlon, 5987/2021 do Vereador Pastor 
Wilson, 5988/2021 do Vereador Geverson Abel e 5989/2021 da Vereadora Sabrina 
Garcêz. Os requerimentos de nº 5.991 a 6.140/21 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 6.141 a 6.149/2021 foram enviados à 
Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h53min (onze horas, 
cinqüenta e três minutos), o Presidente em exercício, Vereador Clécio Alves, 
encerrou a presente sessão, convocando a próxima para amanhã, 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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