
 
Ata da trigésima quinta (35ª) 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 sete de maio de dois 

mil e vinte um (27.05.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

trigésima quinta (35ª) Sessão Ordinária, do primeiro (1º) ano, da décima nona (19ª) 

Legislatura, presidida pelo Vereador ANSELMO PEREIRA que a declarou aberta 

sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o Vereador 

THIALU GUIOTTI para ler um trecho bíblico e em seguida, o Presidente em 

exercício, leu 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 Mauro Rubem, Anselmo Pereira, Geverson Abel e 

Ronilson Reis solicitaram registro como presença honrosa os nomes Bia, 

Ludmila e Meibb (SINTEGO), Maria Angélica, João Pires Júnior, Ademildo 

(Sindipiti-dog), Marcos César Chaul (Sindinformática), Fernando Mota, Ricardo 

Manzi (Sindsaúde), Edward Moreira (Reitor da UFG), Raimundo Neto e 

Johnatan Reis (Vereadores em Trindade) e Carlão (Região Noroeste). Utilizou a 

tribuna o Vereador Mauro Rubem. Apresentaram matérias os seguintes 

vereadores: CLÉCIO ALVES, Projeto de Lei que dispõe sobre a implantação de 

bancos comunitários de sementes e mudas no município de Goiânia e dá outras 

providências; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SME e 

SEINFRA; THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados à CMTC e IMAS; AAVA 

SANTIAGO, Projeto de Lei que institui a Campanha Permanente de 

Conscientização e Enfrentamento ao Assédio Materno no Município de Goiânia e dá 

outras providências, requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando 

autorização para instalação de um ponto de coletas de tampas plásticas nas 

dependências da Câmara); LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados à 

COMURG, SMM e ao Prefeito; SANDES JÚNIOR, Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica  que altera à redação do inciso XIII do art. 63 da Lei Orgânica do Município 

de Goiânia; Projeto de Lei que dispõe sobre a prioridade no atendimento  às 

crianças vítimas de violência de qualquer natureza no âmbito do Município de 

Goiânia e dá outras providências; Projeto de Lei que dispõe sobre a prioridade no 

atendimento aos idosos vítimas de violência de qualquer natureza no âmbito de 

Goiânia e dá outras providências; Projeto de Lei que dispõe sobre a prioridade no 

atendimento às mulheres vítimas de violência de qualquer natureza no âmbito do 

Município de Goiânia e dá outras providências;  Projeto de Lei que revoga a Lei nº. 

9.079, de 04 de outubro de 2011 que regulamenta os artigos 63, XIII e 165 da Lei 

Orgânica do Município de Goiânia para dispor sobre a denominação de via ou 

logradouro público e dá outras providências; CABO SENNA, requerimento 

endereçado ao Presidente da Casa (solicitando realização de Moção de Aplauso em 



reconhecimento ao trabalho dos guerreiros do Batalhão Anhanguera da PM/GO 

responsáveis por evitar o suicídio de uma mulher gestante); MAURO RUBEM, 

requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando a realização de 

Audiência Pública para tratar da situação dos servidores públicos da saúde); 

LUCIULA DO RECANTO, requerimento endereçado ao Presidente da Casa 

(solicitando Moção de Repúdio pelos atos ofensivos praticados pelo Deputado 

Estadual Amauri Ribeiro); SABRINA GARCÊZ, requerimento endereçado à SMS 

(solicitando inclusão no Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 os 

genitores e/ou responsáveis legais pelas pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista – TEA menores de 18 anos; MARLON TEIXEIRA, Projeto de Lei que dispõe 

sobre a aplicação de multa administrativa a aqueles que promoverem e participarem 

festas ou eventos clandestinos durante período de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional decorrente do Coronavírus”. Às 10h03min (dez horas e 

três minutos), passou para Ordem do Dia: 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. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 

para comunicar ao Prefeito. Veto nº 015/2021 de autoria do Prefeito. Veto Integral 

ao Autógrafo de Lei Complementar nº 001/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 

022/2019 de autoria do Vereador Lucas Kitão, que “Acrescenta os §§ 8º, 9º ao art. 

112 da Lei Complementar 014 de 29/12/1992 que institui o Código de Posturas do 

Município de Goiânia (licença para localização e funcionamento de microcervejarias 

artesanais)”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em que 

foi aprovado o voto em separado pela rejeição do veto - Relator: Vereador Kleybe 

Morais - Votação Única. Foi rejeitado o veto e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 019/2021 de autoria 

do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 006/2021, oriundo do Projeto de 

Lei nº 013/2020, de autoria do Vereador Tiãozinho Porto, que “Fica instituído como 

marco inicial dos mutirões nos bairros, o segundo final de semana do mês de 

outubro, no calendário oficial do município de Goiânia”, com parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador 

Pastor Wilson - Votação Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 020/2021 de autoria 

do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 007/2021, oriundo do Projeto de 

Lei nº 347/2019 de autoria do Vereador Lucas Kitão, que “Dispõe sobre a aceitação 

pela concessionária do serviço público de transporte coletivo de passageiros, do 

pagamento da tarifa por meio de cartão de débito e de crédito”, com parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça pela Manutenção do Veto - Relator: Bruno Diniz 

- Votação Única. Foi rejeitado o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 

Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 022/2021 de autoria do Prefeito. 

Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 009/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 

274/2019 de autoria do Vereador Romário Policarpo que “Dispõe sobre a 

preparação para aposentadoria e o acompanhamento de servidores aposentados e 

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



Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador Mauro Rubem. Foi mantido 

o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 

Prefeito. Veto nº 026 de autoria do Prefeito. Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 

008/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 241/2020 de autoria do Vereador Andrey 

Azeredo, que “Dispõe sobre diretrizes para a política municipal de estímulo, 

incentivo e promoção da Mulher Empreendedora”, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção- Relator: Vereador Geverson 

Abel - Votação Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei nº 157/2021 

de autoria do Vereador Clécio Alves que “Dispõe sobre denominação de área 

pública municipal que especifica Parque Municipal Areião Washington Novaes 

Alameda Coronel Eugênio Jardim, Av. Americano do Brasil e Edmundo P. Abreu, 

Areião, Quinta Radial e Rua 90, Setor Pedro Ludovico e Marista Sul nesta capital”, 

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

Relator: Vereador Bruno Diniz. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 

Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 008/2021 de 

autoria do Prefeito, que “Altera a Lei Complementar nº 011 de 11 de maio de 1992 

(Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia) artigo 

90-A”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

Aprovação, com emenda aditiva - Relator: Vereador Mauro Rubem. Foi aprovado e 

encaminhado à Comissão do Trabalho e Servidores Públicos. Projeto de Lei nº 

043/2021 de autoria do Prefeito que “Desafeta e autoriza a alienação não onerosa 

de áreas públicas municipais e dá outras providências (áreas públicas municipais no 

Jardim Guanabara III e Residencial João Paulo II, nesta capital), com parecer da 

Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano pela Aprovação - 

Relator: Vereador Bruno Diniz - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo 

de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Às 11hs26min 

(onze horas e vinte e seis minutos) foi suspensa a presente sessão para o uso 

da Tribuna Livre, a pedido do Vereador Anselmo Pereira, pelo Reitor da UFG 

para tratar do assunto da crise orçamentária das Universidades Federais, em 

especial à UFG, em decorrência da Lei Orçamentária da União para 2021. A 

Deputada Estadual Leda Borges, fez uso da palavra também em defesa à 

Universidade Federal de Goiás. Os requerimentos de nº 2.335 a 2.348/2021 

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 2.349 a 

2.351/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. O 

requerimento nº. 2.352 foi encaminhado à Presidência. Às 12hs13min (doze 

horas e treze minutos), o Presidente em exercício, Vereador Anselmo Pereira, 

reabriu a presente Sessão e a encerrou, convocando outra para a próxima 

terça-feira, dia 01/06/2021, 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. 
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