
 

Ata da quadragésima terceira (43ª) 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 dezessete de junho de dois 
mil e vinte um (17.06.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
quadragésima terceira (43ª) 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, 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. A Mesa Diretora solicitou registro das 
presenças honrosas do Prefeito da cidade de Guarani de Goiás, Janésio 
Pereira da Silva e dos Vereadores da referida cidade: Jair da Silva, Altailton 
Montalvão e Gilvana Moreira dos Santos Lopes. Às 09h46min (nove horas e 
quarenta e seis minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno 
Expediente. Utilizou a tribuna o Vereador Mauro Rubem. Os Vereadores Kleybe 
Morais e Ronilson Reis participaram da Sessão de maneira remota. A 
Assessoria do Vereador Juarez Lopes enviou ofício justificando sua ausência 
em razão do falecimento da sua sobrinha JOICY KELLY DE PAULA LOPES em 
decorrência de complicações do COVID-19. Foi realizado um minuto de 
silêncio em plenário, em homenagem póstuma. Apresentaram matérias os 
seguintes vereadores: CLÉCIO ALVES, requerimentos endereçados ao Prefeito 
(solicitando a reintegração das gratificações dos trabalhadores que exercem cargos 
de confiança, gerentes, encarregados e outros da COMURG); ANDERSON SALES-
BOKÃO, requerimentos endereçados à AMMA (solicitando a implantação e 
informação do Projeto de Construção do Parque Municipal do Bairro Água Branca, 
Goiânia/GO, AMMA, SEPLANH, SANEAGO, CMTC e COMURG; SANDES 
JÚNIOR, Projeto de Lei que torna obrigatória a fixação em braille das informações 
contidas nas gôndolas (prateleiras) de padarias, supermercados, grandes 
estabelecimentos comerciais e similares no âmbito do município de Goiânia e dá 
outras providências; Projeto de Lei  que dispõe sobre a disponibilização e utilização 
de pulseira com QR Code para identificação e segurança de idosos e portadores de 
patologias mentais ou outras doenças que a Secretaria de Saúde do Município de 
Goiânia determinar e dá outras providências; Projeto de Lei  que propõe regras para 
a divulgação de preços promocionais por postos de combustíveis, no âmbito do 



município de Goiânia; Projeto de Lei  que proíbe informes de qualquer natureza em 
estacionamentos ou similares com dizeres que isentem estabelecimentos 
comerciais, supermercados, shoppings ou congêneres da responsabilidade por 
danos materiais e/ou objetos deixados no interior do veículo, no âmbito do Município 
de Goiânia e dá outras providências; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos 
endereçados à SEINFRA e ao Prefeito; ISAÍAS RIBEIRO, requerimento endereçado 
ao Prefeito; THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei que reconhece as atividades dos 
técnicos industriais como atividade essencial; requerimentos endereçados ao 
Presidente da Casa (solicitando realização de Sessão Solene em homenagem aos 
Reservistas em Goiânia, no dia 08/12) e à AMMA; AAVA SANTIAGO, Projeto de 
Lei que institui no município de Goiânia a Campanha da ONU do Dia Laranja, no dia 
25 de cada mês, que visa o combate da Violência Contra Mulheres e Meninas; 
MARLON TEIXEIRA, Projeto de Lei que declara de Utilidade Pública a entidade 
Associação “Vida Abundante”. Às 10h06min (dez horas e seis minutos), o 
Presidente passou para Ordem do Dia: Veto nº 027/2021 de autoria do Prefeito. 
Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 019/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 
079/2020 de autoria do Vereador Emilson Pereira que “Proíbe que planos e 
operadoras de saúde no município de Goiânia se recusem a prestação de serviços 
à pessoas contaminadas pela COVID-19 em razão do prazo de carência dos 
contratos”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 
Manutenção do Veto - Relator: Vereador Geverson Abel - Votação Única. Foi 
mantido o veto encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei Complementar 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 do Trabalho e Servidores Públicos pela Aprovação 
(emenda acolhida na Comissão, fls 42) - Relator: Vereador Juarez Lopes - 2ª 
Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 
para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei Complementar nº 014/2021 de 
autoria do Prefeito que “Dispõe sobre a redução temporária das alíquotas dos 
impostos sobre transmissão de bens imóveis (ISTI) para o enfrentamento da 
pandemia da COVID-19”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Bruno Diniz - 1ª Votação. Foi aprovado 
e encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Às 10h09min 
(dez horas e nove minutos), o Presidente suspendeu a presente Sessão para o 
uso da Tribuna Livre por parte do Promotor de Justiça e Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás – IHGG, Jales Guedes Coelho 
Mendonça. Às 10h40min (dez horas e quarenta minutos), foi reaberta a 
presente Sessão. Os requerimentos de nº 2.815 a 2.827/21 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 2.828 a 2.830/2021 foram 
enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 10h42min (dez 
horas e quarenta e dois minutos), o Presidente em exercício, Vereador Clécio 
Alves, encerrou a presente sessão, convocando outra para a próxima terça-



feira, dia 22/06, 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. 
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