
 
Ata da trigésima quarta (34ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima 

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

Às nove (09) horas e vinte e dois (22) minutos, do dia vinte e seis de maio de dois 

mil e vinte um (26.05.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

trigésima quarta (34ª) 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 RAPHAEL 

DA SAÚDE para ler um trecho bíblico e em seguida convidou 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. 

Às 09hs32min (nove horas, trinta e dois minutos), o Senhor Presidente passou 

para o Pequeno Expediente. Os Vereadores Anselmo Pereira, Cabo Senna  e 

Leandro Senna solicitaram registro como presença honrosa os nomes dos 

agentes da GCM/ROMU (Elvio, Rodrigues, Jordão, J. Ricardo e Luizmar) e da 

senhora Alessandra Rosa (suplente de vereadora em Goiânia). Utilizaram a 

tribuna os seguintes vereadores: Mauro Rubem, Leandro Sena e Luciula do 

Recanto. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: ANSELMO PEREIRA, 

requerimento endereçado ao Presidente da Câmara (solicitando aprovação do Dia 

do Papiloscopista); EDGAR DUARTE, Projeto de Lei que cria o Parque Municipal 

Jardim Guanabara II e dá outras providências, requerimento endereçado à SMS 

(solicitando providências e informações acerca de comercialização de produto 

denominado “melzinho do amor”); HENRIQUE ALVES, Projeto de Decreto 

Legislativo que concede ao Sr. Sebastião de Sousa Porto Filho, conhecido como 

Tiãozinho Porto, título honorífico de Cidadania Goianiense; SABRINA GARCÊZ, 

requerimento endereçado ao Prefeito (solicitando autorização do aumento 

percentual máximo de consignação, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.131, 

de 30/03/2021); PEDRO AZULÃO JÚNIOR, requerimentos endereçados ao 

Presidente da COMURG, AMMA, SEINFRA e SMT; CLÉCIO ALVES, requerimento 

endereçado à COMURG; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à 

COMURG, SEINFRA, SMM, SEDEC, AMMA, SME e ao Prefeito; ISAÍAS RIBEIRO, 

requerimento endereçado ao Prefeito; WILLIAN VELOSO, requerimentos 

endereçados à AMMA, SEDHS e SEINFRA, SANTANA GOMES, requerimento 

endereçado à SMT; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados ao 

Prefeito; DR. GIAN, requerimento endereçado ao Prefeito e ao Secretário Municipal 

da Saúde (solicitando a inclusão dos Oficiais de Justiça da Justiça Federal no grupo 

prioritário de vacinação contra a COVID-19); IZÍDIO ALVES, Projeto de Lei  que 

estabelece parâmetros para a instalação e manutenção de abrigos nos pontos de 

embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo do Município de 

Goiânia e dá outras providências, requerimentos endereçados à SEINFRA e 

COMURG; Projeto de Lei Complementar  que acrescenta vedações urbanísticas à 



Lei Complementar nº. 17/07 e dá outras providências; THIALU GUIOTTI, Projeto de 

Lei que institui no calendário oficial do município de Goiânia a “Semana de 

Conscientização sobre o Lixo Eletrônico; CABO SENNA, requerimentos 

endereçados ao Presidente da Casa (solicitando que o Professor Higor Araújo 

receba a Comenda Honestino Guimarães em Sessão Solene; solicitando expedição 

de ofícios ao Governador do Estado de Goiás, ao Comandante da PM objetivando a 

apreciação de todas as vagas de promoção existente de soldado a tenente Coronel 

dos quadros da PM e BM; solicitando realização de Moção de Aplauso em 

reconhecimentos aos méritos de soldados do 13º Batalhão da PM); LEANDRO 

SENA, Projeto de Lei que denomina de “Praça Ataliba Alves de Lima” a praça 

localizada entre Rua RC-03 e RC-04, no Residencial Canadá, em Goiânia-GO, 

requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, AMMA e SMM; LUCAS 

KITÃO, requerimentos endereçados à SEINFRA e COMURG; MARLON TEIXEIRA, 

requerimentos endereçados à SEINFRA; MARLON TEIXEIRA, Projeto de Lei  que 

dispõe sobre a proibição da criação, manutenção ou guarda de passeriformes em 

cativeiro em gaiolas e dá outras providências (o Vereador autor colocou a Vereador 

Lucíola do Recanto como co-autora do referido projeto, por esta ter como sua 

bandeira a defesa dos animais). Às 10h10min (dez horas e dez minutos), passou 

para Ordem do Dia: Veto nº 071/2021 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao 

Autógrafo de Lei nº 145/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 131/2019 de autoria da 

Vereadora Léia Klébia, que “Dispõe sobre o acompanhamento de intérprete de 

libras durante o pré-natal e parto de gestantes com deficiência auditiva no município 

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

Manutenção- Relator: Vereador Kleybe Morais - Votação Única. O Vereador Cabo 

Senna solicitou registro do voto do Presidente da Casa, Romário Policarpo, para a 

derrubada do aludido Veto. O presente Veto foi rejeitado por maioria e  

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. 

Foi lido e parou em discussão. Veto nº 021/2021 de autoria do Prefeito. Veto 

Integral ao Autógrafo de Lei nº 014/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 494/2017 de 

autoria da Vereadora Tatiana Lemos, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do 

ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas do município de 

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

Manutenção- Relator: Vereador Pedro Azulão Jr.- Votação Única. O referido Veto foi 

lido e colocado em discussão. Os requerimentos de nº 2185 a 2329/2021 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 2183 a 

2334/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. 

Às 11hs46min, o Presidente em exercício, Vereador Cabo Senna 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.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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