
 

Ata da quinquagésima oitava (58ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 

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

 

Às nove (09) horas e trinta (30) minutos, do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte 

um (18.08.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

quinquagésima oitava (58ª) 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 foi lido o seguinte 

Ofício: Ofício nº 459/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Mensagem 

Retificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 016/2021. Às 09h55min (nove 

horas e cinquenta e cinco minutos), o Senhor Presidente passou para o 

Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os Vereadores Mauro Rubem, 

Sargento Novandir e Santana Gomes. Foi realizado um minuto de silêncio em 

razão do falecimento do amigo do Vereador Isaías Ribeiro, Thiago Geraldo 

Silva. O Vereador Edgar Duarte solicitou registro em ata, como visita honrosa, 

a presença do Vereador de Nova Glória, Alanziel Morais Silva e seu irmão 

Alaniel. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: JOÃOZINHO 

GUIMARÃES, Projeto de Lei que denomina de Centro Municipal de Educação 

Infantil Professora Silvia Praxedes CMEI localizado no Residencial Brisas do 

Cerrado, nesta Capital, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa 

(solicitando realização de Moção de Aplauso para os soldados Andreh Lourenço 

Sousa Miranda e Clécio Sampaio Pontes), requerimentos endereçados ao Prefeito; 

THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei que institui no calendário oficial do Município de 

Goiânia “Março Roxo – Mês de Conscientização sobre o Tratamento da Epilepsia”, 

requerimentos endereçados à SEMOB e ao Prefeito; AAVA SANTIAGO, Projeto de 

Lei que institui o Selo Solidário – Empresa Amiga do Aleitamento Materno, no 

âmbito do Município de Goiânia e dá outras providências, requerimentos 

endereçados à SME, SEMOB, SEINFRA  e COMURG; RONILSON REIS, Projeto 

de Decreto Legislativo que concede título honorífico de Cidadania Goianiense ao Pr. 

Carlos de Jesus Gonçalves Pimentel, Projeto de Decreto Legislativo que concede 

título honorífico de Cidadania Goianiense ao Pr. Eduardo Seabra Tomaz; 

HENRIQUE ALVES, Projeto de Decreto Legislativo que assegura à criança e ao 

adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com 



idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos a máxima prioridade de vaga em 

unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência, 

requerimentos endereçados à SEINFRA e ao Prefeito; SEBASTIÃO PEIXOTO, 

Projeto de Lei que institui a Política Municipal de Incentivo à Leitura Infantil no 

Município e dá outras providências; Projeto de Lei que dispõe sobre normas 

protetivas aos consumidores filiados às Associações de Socorro Mútuo no Município 

de Goiânia; Projeto de Lei que obriga hospitais públicos e privados a instituir 

procedimentos de humanização do luto maternal e parental e dá outras 

providências; Projeto de Lei que institui a Campanha de Conscientização sobre 

Castração de Cães e Gatos; Projeto de Lei que cria o banco comunitário de 

cadeiras de rodas e similares no Município de Goiânia; Projeto de Lei que dispõe 

sobre a devolução de taxa de matrícula pelas instituições de ensino privadas no 

município de Goiânia; Projeto de Lei que cria a exigência para que laboratórios 

públicos de  análise sanguínea proponham aos usuários a possibilidade de doação 

de sangue com amostra para efeitos de manutenção do banco de dados para 

eventuais doadores de medula óssea; Projeto de Lei que cria a exigência para que 

laboratórios públicos de análise sanguínea proponham aos usuários a possibilidade 

de doação de sangue com amostra para efeitos de manutenção do banco de dados 

para eventuais doadores de medula óssea; Projeto de Lei que dispõe sobre a 

isenção de IPTU para contribuinte que ceder ou locar imóvel para entidade 

beneficente nas áreas de assistência social, educação e/ou saúde; Projeto de Lei 

que dispõe sobre a criação da Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento 

da Indústria Têxtil e Confecção; Projeto de Lei que institui a Semana da 

Conscientização, Prevenção e Combate a Prática de Queimadas Urbanas; Projeto 

de Lei que dispõe sobre o poder executivo municipal e conceder o benefício 

“Amparo Funeral”; Projeto de Lei que determina que as instituições públicas e 

privadas de ensino, no Município de Goiânia, forneçam diploma em braile para os 

alunos portadores de deficiência visual; Projeto de Lei que institui a Política 

Municipal de Direitos dos Animais Domésticos, no mês de abril, nas escolas 

públicas e privadas do Município de Goiânia; Projeto de Lei que dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos hospitais e maternidades públicas e privadas de prestarem 

orientações para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 

estranho, asfixia e prevenção de morte súbita de recém-nascidos; Projeto de Lei 

que dispõe sobre a instalação de dispositivo de emergência para os casos de 

importunação sexual ou qualquer tipo de violência contra mulher nos ônibus do 

sistema municipal de transporte coletivo; Projeto de Lei que institui a campanha 

permanente de combate ao racismo e preconceito nas escolas; SABRINA 

GARCÊZ, requerimentos endereçados à SEDEC (solicitando autorização para a 

retomada da realização da Feira da Madrugada às quartas-feiras) e à SEINFRA 

(solicitando o cronograma atualizado e demais esclarecimentos quanto à execução 

das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização e galerias de 

águas pluviais no Residencial Della Pena); ANSELMO PEREIRA, requerimentos 

endereçados à SEINFRA e  COMURG; LUCIULA DO RECANTO, requerimentos 

endereçados à SEMOB; IZÍDIO, requerimentos endereçados à COMURG, SEINFRA 



e SMT; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados à SEINFRA e PM-GO e 

SABRINA GARCÊZ, requerimentos endereçados à SMT e SEINFRA. Às 10h16min 

(dez horas e dezesseis minutos), o Presidente passou para Ordem do Dia: 

Projeto de Lei Complementar nº 019/2021 de autoria do Vereador Mauro 

Rubem que “Institui o Programa de Hortas Comunitárias 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 à 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 046/2020 

de autoria do Vereador Anselmo Pereira que “Institui o Dia 18 de Junho como Dia 

Municipal dos Químicos e cria a Comenda Mérito aos Químicos de Destaque do 

Ano”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação 

- Relatora: Vereadora Tatiana Lemos - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.  Projeto de Lei nº 054/2020 

de autoria da Vereadora Tatiana Lemos que “Cria o Programa Eu cuido de você e 

você cuida de mim no município de Goiânia”, com parecer da Comissão de 

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

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

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

186/2020 de autoria do Prefeito que “Denomina Unidade de Pronto Atendimento 

Paulo Garcia a UPA situada na Chácara do Governador, nesta capital”, com parecer 

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

Vereador Geverson Abel - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 

Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 018/2021 de 

autoria do Vereador Lucas Kitão que “Dispõe sobre normas urbanísticas 

específicas para a implantação e o respectivo licenciamento de infraestrutura de 

suporte para telecomunicações”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Geverson Abel - 1ª Votação. Foi 

aprovado de pedido de vistas ao Vereador Clécio Alves. Projeto de Lei nº 068/2021 

de autoria do Vereador Sandes Júnior que “Institui sobre a autorização do 

Executivo Municipal disponibilizar soro antiofídico e outros imunobiológicos nas 

Unidades de Pronto Atendimento do município de Goiânia e dá outras providências", 

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

Relator: Vereador Izídio Alves - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à 

Comissão de Saúde e Assistência Social.  Projeto de Lei nº 077/2021 de autoria 

da Vereadora Luciula do Recanto que “Acrescenta o art. 2-B à Lei nº 9.843, de 09 

de junho de 2016 para dispor sobre obrigatoriedade de comunicação aos órgãos 

especializados pelos condomínios residenciais localizado no município de Goiânia, 

sobre suspeita ou maus-tratos a animais”, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Pastor Wilson - 

1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão dos Direitos do Consumidor. 

Foram aprovados os requerimentos nº 5088/2021 do Vereador Mauro Rubem e 

4443/2021 do Vereador Santana. O requerimento nº 5094/2021 do Vereador 

Santana foi colocado em discussão. Os requerimentos de nº 5.097 a 5.280/21 

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 5.281 a 

5.284/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. 

Às 11h30min (onze horas e trinta minutos), 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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