
Ata da décima oitava (18ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

As nove (09) horas e trinta e um (31) minutos, do dia quinze de abril de dois mil e
vinte um (15.04.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
décima oitava (18ª) 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 ISAÍAS
RIBEIRO, 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; ANDERSON SALES - 2º Secretário em exercício. O Vereador
Geverson Abel solicitou 01 (um) minuto de silêncio em razão do falecimento do
Sr. Divino de Sousa, (Policial Legislativo da Assembleia Legislativa). Não houve
expediente a ser lido. Às 09h:37min (nove horas, trinta e sete minutos), o
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Usou a Tribuna o
Vereador Mauro Rubem. Apresentaram matérias os seguintes vereadores:
JUAREZ LOPES, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a instalação de barreira de
proteção (acrílica) para os motoristas do transporte coletivo no município de Goiânia
em função da COVID-19”; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade do ensino remoto, da rede de educação básica pública e privada no
município de Goiânia, promover a divulgação dos canais de denúncia de abuso e
violência contra crianças, adolescentes e mulheres e dá outras providências”;
requerimento endereçado ao Prefeito; MARLON TEIXEIRA, Projeto de Lei que “
Denomina de Avenida Emival Bueno a via cujo marco inicial está localizado na
Avenida Olinda e cujo marco final está na Avenida PL-2, no Setor Park Lozandes;
AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que “Institui o Projeto Multiplica Livros e dá outras
providências”;requerimento endereçado à Presidência solicitando a realização de
Audiência Pública com objetivo de fomentar e ampliar o debate acerca do Projeto
de Lei nº 112/2021 que institui o Projeto Multiplica Livros e dá outras providências
LUCAS KITÃO, Projeto de Lei que “Institui política de transparência em relação ao
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU; requerimentos endereçados ao Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás, Procuradoria Geral do Município, Tribunal de Contas
dos Municípios, OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, Procurador Geral de
Justiça do Estado de Goiás, solicitando diligências nos Projetos de Resolução nº
2021/005, 2021/500, 2021/499, 2021/002 que alteram o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Goiânia e a Lei Orgânica do Município; ROMÁRIO
POLICARPO, requerimentos endereçados à COMURG, SMT, SEINFRA e ENEL;



CLÉCIO ALVES, requerimento endereçado ao Prefeito; PASTOR WILSON, Projeto
de Lei que “Dispõe sobre declarar de Utilidade Pública a Associação Evangélica
Interdenominacional Vida Abundante Projeto Amar Mais e dá outras providências”;
PEDRO AZULÃO JR.; requerimentos endereçados à SEINFRA; JOÃOZINHO
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à COMURG e SME; ANSELMO
PEREIRA, requerimentos endereçados à SMM, SEINFRA, COMURG, Prefeito,
Gabinete do Vereador Raphael Calixto, Superintendência de Vigilância e Saúde e
AMMA; requerimento endereçado ao Prefeito solicitando a autorização de vacinação
contra a COVID-19 para os Agentes de Trânsito e Auditores Fiscais; CABO SENNA,
requerimento endereçado ao Prefeito manifestando a posição desta Casa em
defesa da governabilidade, do respeito às instituições e ao ordenamento
constitucional, diante da vontade soberana do eleitorado goianiense, expressa nas
urnas, reconhecendo como legal e legítimo o mandato do atual Prefeito e em
repulsa a toda e qualquer ação judicial ou iniciativa política, que vise desestabilizar a
atual administração municipal, caracterizando um flagrante desserviço à população
de Goiânia; MAURO RUBEM, requerimento endereçado ao Prefeito solicitando
manifestação pública da Prefeitura de Goiânia sobre as políticas de cultura no
município”; LEANDRO SENA, Projeto de Lei que “Dispõe sobre ambiente digital nas
enfermarias e unidades de terapia intensiva dos hospitais públicos e privados,
UPAS, hospitais de campanha durante a Pandemia de COVID-19; SARGENTO
NOVANDIR, requerimentos endereçados ao Prefeito e ao Governador, solicitando a
prioridade de vacinação dos trabalhadores da CEASA. Às 09h56min (nove horas,
cinquenta e seis minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia:
Veto nº 067/2020 de autoria do Prefeito. Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº
138/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 186/2019 de autoria da Vereadora Dra.
Cristina, que “Cria mecanismos para adoção de medidas preventivas e de auxílio à
mulher em situação de assédio ou violência a serem adotados por bares,
restaurantes, casas noturnas e similares”, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador
Pastor Wilson. - Votação Única. Foi rejeitado o veto e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. O Vereador Anselmo
Pereira solicitou que conste em Ata sua homenagem às cinco vereadoras desta
Casa de Leis e à Dra. Cristina, reconhecendo o trabalho destas em defesa das
demais mulheres. Aprovada a Inclusão e Inversão de Pauta do Projeto de Lei nº
020/2021 de autoria do Prefeito, “Projeto de Lei nº 020/2021 que autoriza o Chefe
do Poder Executivo a conceder subvenção econômica em favor da Companhia
Metropolitana de Transportes Coletivos - CMTC”, com parecer da Comissão de
Finanças, Orçamento e Economia pela Aprovação - Relator: Vereador Santana - 2ª
Votação . Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para confecção do Autógrafo de Lei. Aprovada a Inversão do Projeto de Lei n°
173/2020 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, que “Dispõe sobre declarar de
utilidade pública a Associação dos Idosos dos Bairros Serrinha, Parque Amazônia e
Nova Suiça”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela
Aprovação - Relator: Vereador Kleybe Morais. Foi aprovado e encaminhado à



Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Foi Aprovada a Inversão
do Projeto de Lei nº 002/2021 de autoria do Vereador Leandro Sena, que “Institui
no âmbito do Município de Goiânia, o incentivo à aprendizagem do jogo de xadrez
na Rede Pública Municipal de Ensino”, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Mauro Rubem - 1ª Votação. Foi
aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
Projeto de Lei nº 093/2018 de autoria da Vereadora Tatiana Lemos que “Proíbe
as concessionárias de serviços públicos do município de Goiânia de efetuarem
cobranças referentes a serviços ou produtos estranhos aos contratos de concessão
nas faturas mensais de consumo dos clientes”, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Zander Fábio -
1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Direitos do Consumidor.
Projeto de Lei nº 408/2019 de autoria da Vereadora Léia Klébia que “Denomina a
praça localizada entre a Av. Piratininga, Rua Formosa e Rua Libério Badaro, Bairro
Nossa Senhora de Fátima, na forma que especifica”, com parecer da Comissão de
Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano 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
072/2020 de autoria do Vereador Denício Trindade, que “Reconhece a prática de
atividade física e do exercício físico como essenciais para a população de Goiânia,
em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem
como em espaços públicos, em tempo de crises ocasionadas por moléstias
contagiosas ou catástrofes naturais”, com parecer da Comissão de Saúde e
Assistência Social pela Aprovação - Relator: Vereador Paulo Magalhães - 2ª
Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto nº 171/2020 de autoria do Prefeito,
que “Denomina Parque Municipal Grande Vera Cruz Jornalista Washington Novaes,
o parque localizado na Avenida Gercina Borges Teixeira, Rua Valdir Azevedo, Rua
Dolores Duran e Rua Monsenhor Aldorando Mendes, no Setor Conjunto Vera Cruz,
nesta capital”, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento
Urbano pela Rejeição - Relator: Vereador Bruno Diniz - 2ª Votação. Por falta de
quórum, o projeto não entrou em votação. Os requerimentos 1136 ao 1191/2021
foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina
a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Os requerimentos 1192 a
1207/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta.
Às 11h:39min (onze horas, trinta e nove minutos) o Senhor Presidente Vereador
ROMÁRIO POLICARPO encerrou a presente Sessão, convocando 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.x.x.x.x
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