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Ata da septuagésima primeira (71ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 

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

 

Às nove (09) horas e trinta e dois (32) minutos, do dia vinte e um de setembro de 

dois mil e vinte um (21.09.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 

início a Septuagésima Primeira (71ª) 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 ISAÍAS para ler um trecho bíblico e, em seguida, designou o 

Vereador ANDERSON SALES-BOKÃO 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-BOKÃO - 1º Secretário em exercício; 

ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. No expediente foram lidos os 

seguintes documentos: Ofício nº 736/2021 do Gabinete do Prefeito – encaminha 

mensagem para conhecimento sobre abertura de crédito adicional extraordinário à 

Secretaria Municipal de Cultura no montante de R$ 2.124.500,93 (dois milhões, 

cento e vinte e quatro mil, quinhentos reais e noventa e três centavos), Ofício nº 

739/2021 do Gabinete do Prefeito – encaminha Projeto de Lei nº 436/2021 que 

“Desafeta de sua destinação primitiva e autoriza a permissão de uso de Área 

Pública Municipal”. A Assessoria do Vereador Dr. Gian entregou sua justificativa de 

ausência. Às 09h46min (nove horas e quarenta e seis minutos), o Senhor 

Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os 

Vereadores: Mauro Rubem e Pedro Azulão Jr. Apresentaram matérias os 

seguintes vereadores: ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Lei  que dispõe sobre a 

alteração do pictograma que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em 

espaços públicos e privados e dá outras providências; WILLIAN VELOSO, Projeto 

de Lei  que estabelece a obrigatoriedade aos bares, restaurantes e similares de 

oferecer cardápio em formato digital acessível aos consumidores cegos e de baixa 

visão; LUCIOLA DO RECANTO, Projeto de Lei  que acrescenta o parágrafo único 

ao art. 23 da Lei nº 8.566, de 16 de outubro de 2007; ANDERSON SALES-BOKÃO, 

requerimentos endereçados à SMM, SEINFRA, COMURG, ENEL, SANEAGO, SMS  

e Secretário Estadual de Saúde; MAURO RUBEM, Projeto de Lei  que dispõe sobre 

declarar de utilidade pública a Associação Noroeste de Comunicação e Cultura; 

THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei  que dispõe sobre a  obrigatoriedade de instalação 

de câmeras de vídeo nos corredores, salas de atendimento de urgência, unidades 

de terapia intensiva e maternidades dos hospitais públicos e privados no Município 



 

de Goiânia e dá outras providências, requerimento endereçado à Presidência da 

Casa (solicitando realização de Sessão Solene em homenagem aos Terapeutas 

Holísticos e Integrativos) e COMURG; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei  que 

dispõe sobre a instituição do “Dia do Aviador Brasileiro” no Calendário de Eventos 

Oficiais do Município de Goiânia e dá outras providências, requerimentos 

endereçados à Presidência da Casa (solicitando realização de Sessão Especial em 

homenagem às Mulheres Empreendedoras), à SMS (solicitando esclarecimentos 

sobre a Escala de Médicos lotados no PSF Jardim Primavera e informações sobre a 

implantação de UATs – Unidades de Acolhimento para pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de Crack, Álcool e Outras Drogas), LEANDRO SENA, 

requerimento endereçado à AMMA; HENRIQUE ALVES, requerimentos 

endereçados à SEINFRA e  SMM; SANTANA GOMES, requerimentos endereçados 

à COMURG e SEINFRA; GABRIELA RODART, requerimento endereçado à 

SEINFRA e ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à Presidência da 

Casa (solicitando realização de Audiência Pública para tratar sobre a elaboração da 

Lei Orçamentária para o exercício de 2022) SEINFRA e SEDETEC. A Vereadora 

Gabriela Rodart solicitou um minuto de silêncio em razão do falecimento do 

advogado Bruno Graf. Os Vereadores Anderson Sales-Bokão, Thialu Guiotti e 

Léo José solicitaram registro como presenças honrosas as visitas da 

jornalista Vanessa Chaves e dos senhores Pastor Marcos, Luís Fernando (filho 

do Vereador Thialu Guiotti), João Gabriel (irmão do referido Vereador), 

Vinícius (liderança política em Aragoiânia). Às 10h05min (dez horas e cinco 

minutos), o Presidente passou para Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 092/20 de 

autoria da Vereadora Luciula do Recanto, que “Cria o Programa de Pagamento 

por serviços ambientais no Controle de Zoonoses, fundamentados pelo art. 196 da 

Constituição Federal e pela Lei Federal nº. 14.119, de 13/01/2021”, com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela aprovação – Relator: Willian 

Veloso – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Proteção, Direitos 

e Defesa dos Animais. Projeto de Lei nº 121/21 de autoria da Vereadora Léia 

Klébia, que “Institui o selo empresa amiga da mulher às empresas que cumprirem 

metas de valorização a plena vivência da mulher no ambiente de trabalho e dá 

outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

pela aprovação – Relator: Bruno Diniz – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 143/21 de 

autoria da Vereadora Gabriela Rodart, que “Institui o mês “Maio Laranja” e dia 

Municipal de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes 

no município de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela aprovação (com substitutivo às fls. 30) – 

Relator: Bruno Diniz – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 144/21 de autoria do 

Vereador Cabo Senna, que “Dispõe sobre o controle às emissões de poluentes, 

mediante implantação de estação móvel de monitoramento da qualidade do ar no 

Setor Goiânia 2, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

aprovação – Relator: Willian Veloso – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à 



 

Comissão do Meio Ambiente. Projeto de Lei nº 165/21 de autoria do Vereador 

Raphael da Saúde, que “Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Goiânia a Semana Municipal de Prevenção da Doença Renal Crônica, 

com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia – Relator: 

Marlon Teixeira – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para a confecção do autógrafo de lei. Projeto de Lei nº 

260/2021 de autoria do Prefeito que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

quadriênio de 2022 a 2025”, com parecer da Comissão Mista pela Aprovação - 

Relator: Vereador Willian Veloso - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à 

Diretoria Legislativa para aguardar pauta. Projeto de Resolução nº 022/2021 de 

autoria da Mesa Diretora que “Altera a Resolução nº 026 de 19 de dezembro de 

1991 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia”, com parecer da 

Comissão Mista pela Aprovação - Relator: Vereadora Aava Santiago - 1ª Votação, 

com voto contrário do Vereador Lucas Kitão. Foi aprovado e encaminhado à 

Diretoria Legislativa para aguardar pauta. Projeto de Decreto Legislativo nº 

004/21 de autoria do Vereador Ronilson Reis, que concede Título Honorífico de 

Cidadania Goianiense à Senhora Renata Abreu, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela aprovação – Relator: Geverson Abel.  Foi 

aprovado pedido de vistas ao Autor da matéria. Projeto de Decreto Legislativo nº 

034/21 de autoria do Vereador Clécio Alves, que concede Título Honorífico de 

Cidadania Goianiense ao Senhor Michel Afif Magul, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela aprovação – Relator: Kleybe Morais.  Foi 

aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para extração do 

referido Decreto. Projeto de Decreto Legislativo nº 046/21 de autoria do 

Vereador Santana Gomes, que concede Título Honorífico de Cidadania Goianiense 

à Kamila Alves de Amarante Vieira, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação pela aprovação – Relator: Izídio Alves.  O referido Projeto foi 

aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para extração do 

referido Decreto. Foram aprovados os requerimentos nº: 5413/2021 da 

Vereadora Luciula do Recanto, 6141 e 6142/2021 do Vereador Anselmo Pereira, 

6181 e 9182/2021 do Vereador Mauro Rubem, 6183/2021 do Vereador Raphael 

da Saúde e 6184/2021 do Vereador Thialu Guiotti. Os requerimentos de nº 

6.637 a 6.713/21 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 6.714 a 6.718/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos 

em Pauta. Às 11hs35min (onze horas e trinta e cinco 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 
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