
Ata da vigésima nona (29ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

As nove (09) horas e vinte e sete (27) minutos, do dia treze de maio de dois mil e
vinte um (13.05.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
vigésima nona (29ª) 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 convidou 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.
Os Vereadores Marlon Teixeira e Sabrina Garcêz participaram da Sessão de
maneira remota. O Vereador Clécio Alves justificou a ausência do Vereador
Romário Policarpo nos dias 11(onze), 12 (doze) e 13 (treze) de maio por estar
cuidando da sua saúde e da saúde da sua mãe. Às 09h:42 min (nove horas,
quarenta e dois minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno
Expediente. Utilizaram a tribuna os seguintes vereadores: Anselmo Pereira e
Mauro Rubem. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: SABRINA
GARCÊZ, Projeto de Lei que “Dispõe sobre desconto no pagamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU dos imóveis localizados nas
vias públicas onde se realizam as feiras livres no município de Goiânia e dá outras
providências”; THIALU GUIOTTI, requerimento endereçado à SEMAD, solicitando
informações acerca do Chamamento Público nº 004/2020 referente ao
credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviço de transporte coletivo
de escolares no município de Goiânia, conforme condições e especificações
estabelecidas no Edital e seus anexos; ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos
endereçados à COMURG; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados
à AMMA e SEINFRA; SANTANA GOMES, requerimento endereçado à Secretaria
Municipal de Finanças solicitando que forneçam a relação de pagamentos de
fornecedores realizados no ano de 2021 e a ordem cronológica de todos os débitos
da Prefeitura de Goiânia pendentes de pagamento até a data da resposta e também
o levantamento do reconhecimento de despesas de exercícios anteriores
eventualmente ainda não pagas de que trata o Decreto nº 2.129, de 30 de março de
2021; MAURO RUBEM, requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Saúde
solicitando a inclusão dos profissionais administrativos da educação aos grupos
prioritários para vacinação contra a COVID-19 e contra o vírus H1N1; LUCIULA DO
RECANTO, requerimento endereçado à Prefeitura solicitando a retomada da



vacinação contra a COVID-19 para os médicos veterinários; ANSELMO PEREIRA,
requerimentos endereçados à COMURG, SEINFRA e SMM; DR. GIAN, Projeto de
Decreto Legislativo que “Concede título honorífico de cidadão goianiense ao Senhor
André Quintino Silva Paiva”; LEANDRO SENA, Projeto de Lei que “Dispõe sobre o
Programa Vacina na Escola para os alunos da educação infantil e do ensino
fundamental das escolas públicas municipais”; Projeto de Lei que “Modifica o
calendário de vacinação da Prefeitura contra a COVID-19 para que inclua nos
grupos de prioridade na vacinação contra a COVID-19 pessoas com Síndrome de
Down, Deficiência Mental ou Autismo”; requerimentos endereçados à COMURG,
SEINFRA e AMMA. Às 10h02min (dez horas e dois minutos) o Senhor
Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 007/2021 de autoria do
Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 158/2020, oriundo do Projeto de Lei nº
388/2019 de autoria do Vereador Zander Fábio que “Institui o Programa Cão
Comunitário no município de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Rejeição - Relator: Vereador
Mauro Rubem - Votação Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 025/2021 de autoria
do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei Complementar nº 003/2021, oriundo
do Projeto de Lei Complementar nº 032/2019 de autoria do Vereador Anselmo
Pereira, que “Altera dispositivos do art. 145 da Lei Complementar nº 014/1992 que
Institui o Código de Posturas do Município e dá outras providências”, 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. Projeto nº
125/2019 de autoria do Vereador Romário Policarpo e Outros que “Institui o
Programa Municipal Afroempreendedor e dá outras providências”, com parecer da
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relator:
Vereador Anselmo Pereira - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº
214/2019 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz que “Institui o Programa
Espaço Infantil Noturno para o atendimento à primeira infância, no âmbito do
município de Goiânia”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Jair Diamantino - 2ª Votação. Foi
aprovado Pedido de Vista ao Vereador Anselmo Pereira. Projeto de Lei nº
223/2019 de autoria do Vereador Divino Rodrigues que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade da reciclagem e compostagem de resíduos sólidos orgânicos no
âmbito do município de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da
Comissão do Meio Ambiente pela Aprovação - Relator: Vereador Zander Fábio - 2ª
Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 018/2020 de autoria da
Vereadora Léia Klébia que “Institui a Semana de Orientação e Prevenção da
Gravidez na Adolescência no âmbito do município de Goiânia e dá outras
providências”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Jair Diamantino - 2ª Votação. Foi



aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção
do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 187/2020 de autoria do Prefeito que
“Denomina de Centro Municipal de Educação Infantil Buena Vista III Wanderley
Magalhães o CMEI localizado no Residencial Buena Vista III, nesta capital”, com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação -
Relatora: Vereadora Léia Klébia - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Aprovada a Inclusão e
Inversão do Projeto de Lei nº 130/2020 de autoria do Vereador Emilson Pereira
que “Estabelece a obrigatoriedade da presença de cirurgião dentista nas unidades
de terapia intensiva e demais unidades hospitalares de internações prolongadas e
dá outras providências”, com parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social
pela Aprovação - Relator: Vereador Dr. Gian - 2ª Votação. Foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do autógrafo
de Lei. Projeto de Lei nº 191/2020 de autoria do Vereador Álvaro da Universo,
que “Dispõe sobre a instalação de playgrounds nos espaços públicos utilizados por
academias a céu aberto”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Zander - 1ª Votação. Foi aprovado e
encaminhado à Comissão de Lazer, Esporte e Turismo. Projeto de Lei nº 215/2020
de autoria do Vereador Lucas Kitão que “Declara de utilidade pública a entidade
Associação Centro-Oeste Jiu-Jitsu”, com parecer da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relatora: Vereadora Gabriela
Rodart - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e
Controle para confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 220/2020 de
autoria do Prefeito que “Denomina de Centro Municipal de Educação Infantil
Jardins do Cerrado 4 Antônio Almeida, o CMEI localizado no Residencial Jardins do
Cerrado 4, nesta capital”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia pela Aprovação - Relatora: Vereadora Sabrina Garcêz. Foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do autógrafo
de Lei. Projeto de Lei nº 236/2020 de autoria do Prefeito que “Denomina de
Centro Municipal de Educação Infantil Solar Ville César Baiocchi o CMEI localizado
no Residencial Solar Ville, nesta capital”, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Anderson Sales - 1ª Votação.
Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Lazer, Esporte e Turismo. Projeto de
Lei nº 013/2021 de autoria da Mesa Diretora, que “Altera a Resolução nº 005 de
10 de julho de 2019 e dá outras providências”, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Pedro Azulão
Jr. - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão do Trabalho e Servidores
Públicos. Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2021 de autoria do Vereador
Anselmo Pereira, que “Concede título honorífico de cidadania goianiense à
Senhora Thelma Cruz”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação pela Aprovação - Relator: Geverson Abel - Votação Única. Foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Projeto de Decreto
Legislativo nº 005/2021 de autoria da Vereadora Luciula do Recanto, que
“Concede título honorífico de cidadania goianiense ao Senhor José Dagoberto de



Menezes Vidal”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela
Aprovação - Relator: Willian Veloso - Votação Única. Foi aprovado e encaminhado
ao Núcleo de Processamento e Controle. Foram aprovados os requerimentos nº:
1674/2021 do Vereador Henrique Alves, 1675/2021 do Vereador Cabo Senna, 1725
a 1728/2021 da Vereadora Aava Santiago, 1852/2021 do Vereador Anselmo Pereira,
1853 e 1854/2021 da Vereadora Sabrina Garcêz. Os requerimentos de nº 1855 a
1899/2021 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que
determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Os requerimentos de nº
1900 a 1906/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em
Pauta. Às 10h:41min (dez horas, quarenta e um minutos) o Senhor Presidente
em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, encerrou a presente Sessão e convocou
outra para a próxima terça-feira 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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