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Ata da sexagésima primeira (61ª) 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 vinte e cinco de agosto de dois 

mil e vinte um (25.08.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

sexagésima primeira (61ª) 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 

CABO SENNA 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. 

Não houve expediente a ser lido. Às 09h35min (nove horas e trinta e cinco 

minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizou a 

tribuna a Vereadora Gabriela Rodart. Apresentaram matérias os seguintes 

vereadores: ISAÍAS RIBEIRO, Projeto de Lei  que institui o Programa acessibilidade 

nos lares, que visa adaptar o ambiente doméstico do idoso e dos deficientes físicos 

de baixa renda e dá outras providências, Projeto de Lei  que cria lei que 

regulamenta a cobrança de taxa condominial no Município de Goiânia, 

requerimentos endereçados à SEINFRA e ao Prefeito; LUCAS KITÃO, Projeto de 

Lei  que cria o Programa de consultas oftalmológicas gratuitas nas escolas da rede 

pública municipal de ensino, requerimentos endereçados à SEINFRA, OVG, AMMA, 

COMURG, SMS, Secretaria Estadual de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Humano e Social; LÉO JOSÉ, Projeto de Decreto Legislativo que 

concede título de Cidadão Goianiense ao Sr. Hilton Joaquim de Melo Júnior, Projeto 

de Decreto Legislativo que concede título de Cidadão Goianiense ao Senhor 

Franklin Henrique Freitas dos Santos; SANTANA GOMES, requerimento 

endereçado ao Secretário  Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (solicitando 

o fornecimento de toda a documentação de compra de software para a Prefeitura de 

Goiânia); EDGAR DUARTE, requerimento endereçado ao Prefeito (solicitando a 

prorrogação do prazo do Programa de Recuperação Fiscal 2021 (REFINS) por 30 

(trinta) dias; SEBASTIÃO PEIXOTO, requerimentos endereçados ao Presidente do 

Senado Federal, Câmara dos Deputados e Presidente da República (solicitando a 

elaboração e apresentação da PEC para definir que a competência para a 

investigação criminal seja unicamente da Polícia Judiciária (Polícia Federal e Civil 

dos Estados e do Distrito Federal), SEINFRA, SME e ENEL; SABRINA GARCÊZ, 



 

requerimento endereçado à SEINFRA (solicitando providências para o andamento 

do processo nº. 74151892); BRUNO DINIZ, Projeto de Lei  que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de prestar socorro aos animais atropelados no Município de 

Goiânia; HENRIQUE ALVES, Projeto de Lei  que autoriza o uso da arbitragem para 

resolução de conflitos que envolvam a Prefeitura de Goiânia ou suas entidades, 

Projeto de Lei  que reconhece e regulamenta a instalação de Comitês de Prevenção 

e Solução de Disputas em contratos administrativos continuados celebrados pela 

Prefeitura de Goiânia; WILLIAN VELOSO, requerimentos endereçados ao 

Presidente da Casa (solicitando reserva do Auditório Carlos Eurico para realização 

de Audiência Pública para discutir o Plano Plurianual); JOÃOZINHO GUIMARÃES, 

requerimentos endereçados à SEINFRA; GABRIELA RODART, requerimentos 

endereçados à SEINFRA, SMM e ao Prefeito, LEANDRO SENNA, Projeto de Lei  

que  dispõe sobre a comercialização e distribuição de produtos óticos no varejo no 

âmbito do Município de Goiânia e dá outras providências, requerimentos 

endereçados à SEINFRA e ao Prefeito e PEDRO AZULÃO JR., requerimento 

endereçado ao Presidente da Câmara (solicitando a suspensão do Termo de 

Cooperação nº. 009/2020 e interdição do início das obras até apresentação do 

projeto devidamente adequado ao referido termo de cooperação). Às 09h48min 

(nove horas e quarenta e oito minutos), o Presidente, Vereador Romário 

Policarpo, suspendeu a presente Sessão para a realização de Sessão Especial 

em Comemoração aos 15 (quinze) anos da promulgação da Lei Maria da 

Penha, com a promulgação da lei que institui o serviço voluntário na Ouvidoria 

da Mulher, proposta pela Vereadora Aava Santiago. A Sessão contou com a 

presença da ativista, atriz, modelo e embaixadora da Ação “Você não está 

Sozinha”, Senhora Luiza Brunet, da Defensora Pública e Coordenadora do 

NUDEM – Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, 

Senhora Gabriela Hamdan, da Secretária Municipal de Direitos Humanos e 

Políticas Afirmativas, Doutora Cristina Lopes, Secretária Municipal de Políticas 

para as Mulheres do Município de Goiânia, Senhora Tatiana Lemos e da 

Coordenadora da Ouvidoria da Mulher, Doutora Maria Clara Dunck. Às 

11h33min (onze horas e trinta e três minutos) foi encerrada a Sessão Especial 

e reaberta a Sessão Plenária. O Vereador Henrique Alves solicitou registro como 

presenças honrosas as visitas dos Vereadores de Formosa-GO, Joelson Trovão 

(MDB), Felipe Vilrins (PTB), Prof. Schineider (PTB) e do Procurador da Câmara de 

Formosa, Dr. João Marcelo. Os requerimentos de nº 5.419 a 5.471/21 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 5.472 a 

5.479/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. 

Às 11h34min (onze horas e trinta e quatro minutos), o Presidente em exercício, 

Vereador Juarez Lopes, 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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