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Ata da septuagésima (70ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima 

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

Às nove (09) horas e trinta (30) minutos, do dia dezesseis de setembro de dois mil e 

vinte um (16.09.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

septuagésima (70ª) 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 LEANDRO 

SENA 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 09h53min (nove horas e cinquenta e três minutos), o Senhor 

Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna o Vereador 

Mauro Rubem.  Apresentaram matérias os seguintes vereadores: ISAÍAS RIBEIRO, 

Projeto de Lei que “Altera o artigo 1º e acrescenta o parágrafo 3º ao mesmo artigo da 

Lei nº 10.552 de 12 de novembro de 2020, estendendo às unidades de saúde do 

Município de Goiânia, os termos desta lei”; Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 9.857 

de 22 de junho de 2016, que “Dispõe sobre a implantação do projeto Eco Goiânia que 

cria sistema de adoção de lixeiras educativas a serem instaladas ao longo dos 

logradouros públicos no município de Goiânia e dá outras providências”; 

requerimentos endereçados à SEINFRA e AMMA; RONILSON REIS, Projeto de 

Decreto Legislativo que “Concede Título Honorífico de Cidadania Goianiense ao Pr. 

Samuel Câmara”; Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição de se exigir 

apresentação de comprovante de vacinação ou Certificado de Imunização e 

Segurança Sanitária (Passaporte da Vacina) contra a COVID-19 no âmbito do 

município de Goiânia e dá outras providências”; Projeto de Decreto Legislativo que 

“Concede Título Honorífico de Cidadania Goianiense à Sra. Suêd Haidar Nogueira; 

requerimentos endereçados à SEINFRA, SMT e SMM;  LUCIULA DO RECANTO, 

Projeto de Lei que “Altera a Lei Complementar nº 014 de 29 de dezembro de 1992”; 

SABRINA GARCÊZ, requerimento endereçado ao Chefe do Poder Executivo 

solicitando informações sobre a conclusão das obras, bem como solicitar celeridade 

no serviço de construção, com roçagem, jardinagem, instalação de bancos, lixeiras, 

parquinho infantil e equipamentos de academia ao ar livre na Praça do Residencial 

Tempo Novo;  requerimentos endereçados à Presidência solicitando que seja enviado 

Moção de Aplauso a Primeira-Dama do Estado de Goiás e Presidente de Honra da 

Organização das Voluntárias de Goiás - OVG, Sra. Maria das Graças de Carvalho 

Caiado, parabenizando pelo trabalho executado e que seja realizada Sessão Especial 



 

em homenagem ao Conselho Municipal da Juventude; requerimento endereçado à 

Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Relações Institucionais 

solicitando informações quanto à conclusão das obra do CMEI Jardim Real; 

requerimento endereçado ao Prefeito solicitando o remanejamento temporário da 

jornada de trabalho dos servidores que executam serviços externos;  CÉLIO SILVA, 

Projeto de Lei que “Declara de utilidade pública a Associação dos Idosos do Parque 

Amazônia - ASSIPAM”; LEANDRO SENA, requerimento endereçado à SEINFRA; 

THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados à COMURG e SMM; JOÃOZINHO 

GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA; Projeto de Lei que “Cria a 

Casa de Apoio ao Terceiro Setor no município de Goiânia”;  ANSELMO PEREIRA, 

Projeto de Lei que “Institui a Comenda Juscelino Kubitscheck e dá outras 

providências”; requerimentos endereçados à COMURG,SEINFRA, SMM e Secretaria 

Municipal de Esportes;  MESA DIRETORA, Projeto de Resolução que “Altera a 

Resolução nº 026 de 19 de dezembro de 1991 - Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Goiânia”; CABO SENNA, Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 

ao Município de Goiânia o título de Capital do Agronegócio e dá outras providências”; 

AAVA SANTIAGO, requerimento endereçado à Presidência solicitando o uso da 

Tribuna Livre na sessão do dia 30 de outubro com a Professora Titular da Faculdade 

de Educação da UFG Maria Margarida Machado; requerimentos endereçados à SMM, 

SEINFRA, SEDEC e GCM; MAURO RUBEM, requerimentos endereçados à 

SEINFRA  e ao Prefeito. O Vereador Joãozinho Guimarães justificou a ausência do 

Vereador Juarez Lopes que estava acompanhando o Prefeito. O Vereador Anselmo 

Pereira solicitou registro da presença honrosa do Senhor Ronaldo Rodrigues 

Gomes (Vereador em Bela Vista), do Senhor Júnior Café (Presidente do IMAS) e 

da Senhora Suêd Haidar (Presidente Nacional do PMB). Às 10h05min (dez horas 

e cinco minutos), foi suspensa a presente Sessão para o uso da Tribuna Livre. 

Iniciou-se o lançamento da Comanda Juscelino Kubitschek. Usaram a tribuna 

os senhores: Professor Breno Mendes, Jales Mendonça (Presidente do Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás) e Edward Madureira (Reitor da Universidade 

Federal de Goiás). O Vereador Anselmo Pereira solicitou que se registre nos 

anais desta Casa de Leis o discurso proferido pelo Professor Breno Mendes, o 

qual se encontra em anexo a esta Ata. às Às 10h05min (dez horas e cinco 

minutos) a Tribuna Livre passou a ser utilizada pelos representantes do PMB 

(Partido da Mulher Brasileira): Suêd Haidar (Presidente Nacional do Partido), 

Santana Pires (Presidente Estadual do Partido), Sidclei Bernardo (Vice-

Presidente Nacional do Partido) e Vanessa Barros (Secretária Executiva). Às 

11h46min (onze horas e cinco minutos) foi reaberta a presente Sessão. Os 

requerimentos de nº 6.185 a 6.624/21 foram aprovados de plano, pelo Senhor 

Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento 

Interno. O requerimento nº. 6.625/21 foi enviado à Presidência da Casa. Os 

requerimentos nº 6.626 a 6.630/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para 

serem inseridos em Pauta. Às 11h55min (onze horas e cinquenta e cinco minutos) 

foi suspensa novamente a presente Sessão para a continuidade das falas dos 

representantes do Partido da Mulher Brasileira - PMB. Às 12h02min (doze horas 



 

e dois minutos), o Presidente em exercício, Vereador Ronilson Reis, encerrou a 

presente sessão, convocando sessão extraordinária para a sexta-feira dia 

17/09/21, às 10 (dez) horas. 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. 
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