
Ata da vigésima quinta (25ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

As nove (09) horas e trinta e quatro (34) minutos, do dia cinco de maio de dois mil e
vinte um (05.05.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
vigésima quinta (25ª) 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 CÉLIO
SILVA 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; ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. No expediente foi
lido o seguinte documento: Ofício nº 353/21 do Gabinete do Prefeito –
Mensagem de solicitação de referendo de prorrogação da Declaração de Estado de
Calamidade Pública em Goiânia. Às 09h:37min (nove horas e trinta e sete
minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizou a
tribuna o seguinte vereador: Mauro Rubem, que solicitou que constasse como lida
a Carta Aberta dos Servidores Municipais endereçada aos Vereadores, à Sociedade
e à Imprensa de Goiânia, relativa ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2021 de
autoria do Chefe do Executivo Municipal que trata do retorno do Adicional de Tempo
de Serviço. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: GABRIELA
RODART, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a anistia de multas administrativas sob
a égide de decretos e leis que versam sobre o enfrentamento da emergência de
saúde decorrente da COVID-19”; Projeto de Lei que “Dispõe a respeito da
ampliação no horário de funcionamento dos pontos de vacinação no Município de
Goiânia”; ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos endereçados à SEINFRA E SEPLANH;
requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG e Secretaria Municipal de
Saúde; EDGAR DUARTE, Projeto de Lei que “Obriga as empresas locadoras de
veículos localizadas em Goiânia a disponibilizar automóveis adaptados para
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida”; SANDES JÚNIOR, Projeto de Lei
que “Dispõe sobre a liberação da catraca na utilização do transporte coletivo
municipal às crianças de até 07 (sete) anos de idade no âmbito do município de
Goiânia e dá outras providências”; Projeto de Lei que “Proíbe a lavagem de
calçadas com água tratada ou potável e fornecida por mei da rede Saneago que
abastece o município de Goiânia e dá outras providências”; Projeto de Lei que
“Torna obrigatória a inserção do símbolo mundial do autismo na entrada dos
banheiros família, instalados em shopping centers, para uso de pessoas com
transtorno do espectro autista independente da idade, no âmbito do município de



Goiânia”; Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de
cartazes em açougues e comércios do ramo, informando a procedência da carne
que está sendo comercializada no âmbito do município de Goiânia”; requerimento
endereçado ao Prefeito; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à
SEINFRA, Prefeito e COMURG; MESA DIRETORA, Projeto de Decreto Legislativo
que “Reconhece a prorrogação até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos do
Decreto nº 799, de 23 de março de 2020, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar n 101, de 04 de maio de 2020, a ocorrência do estado de
calamidade pública , nos termos da solicitação do Prefeito de Goiânia por meio do
Decreto nº 2734, de 03 de maio de 2021”; LUCAS KITÃO, Projeto de Lei que
“Institui o Dia da Cannabis Terapêutica no Calendário Oficial do Município de
Goiânia”; Projeto de Lei que “Denomina de Geraldino Fernandes a área pública
municipal destinada a Praça, localizada na Alameda Ismerino Soares de Carvalho,
no Setor Faiçalville, Município de Goiânia”; Projeto de Lei que “Dispõe sobre o
incentivo às pesquisas científicas com Cannabis para uso terapêutico, a fim de
garantir suporte institucional e orientação para associações sem fins lucrativos,
universidades, pacientes e seus familiares”; PEDRO AZULÃO JR., requerimentos
endereçados à SEINFRA e COMURG; MAURO RUBEM, requerimento endereçado
ao Secretário Municipal de Saúde a realização da testagem em massa dos
profissionais do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia para
detectar contagiados pelo vírus da COVID-19”; requerimento endereçado ao
Prefeito solicitando a proposição da matéria constante proposição da Lei Ordinária
nº 9.771 de 22 de março de 2016, que dispõe sobre a criação e regulamentação do
cargo de condutor de ambulância, com inclusão do inciso VI e emenda ao caput do
art. 3º, declarada inconstitucional por vício de iniciativa”; requerimento endereçado
ao Prefeito, solicitando proposição da matéria constante na Lei nº 10.462 de 11 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre a reserva do percentual de 5% das vagas de
mão-de-obra para pessoas em situação de rua nos contratos celebrados pela
Administração Pública Municipal Direta e Indireta com pessoas jurídicas para
execução de obra, prestação de serviços, termos de parceria e colaboração ou
qualquer outro ajuste que envolva postos de trabalho não-especializados, declarada
inconstitucional por vício de iniciativa”; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que
“Dispõe sobre a instalação de Abrigos Cobertos para trabalhadores de aplicativos
de entrega, motoristas de aplicativo e mototaxistas no município de Goiânia e dá
outras providências”; requerimento endereçado ao Prefeito. Os Vereadores Mauro
Rubem, Anselmo Pereira e Clécio Alves solicitaram registro em Ata a presença
honrosa do Senhor Francisco Carlos (Chiquinho), Presidente da Câmara
Municipal de Uruaçu. Às 09h47min (nove horas, quarenta e sete minutos) o
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 002/2021 de autoria
do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 149/2020, oriundo do Projeto de
Lei nº 178/2019 de autoria do Vereador Tiãozinho Porto que “Regula a jornada de
trabalho municipal de 30 horas semanais aos enfermeiros, técnicos de enfermagem
e auxiliares de enfermagem na cidade de Goiânia”, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador Izídio



Alves - Votação Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 010/2021 de autoria
do Prefeito. Veto Parcial ao Autógrafo de Lei Complementar nº 006/2020, oriundo
do Projeto de Lei Complementar nº 025/2020 de autoria do Poder Executivo que
“Introduz alterações na Lei Complementar nº 312/2018, Lei Complementar nº
276/2015 e Lei Complementar nº 011/1992”, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador
Mauro Rubem - Votação Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 018/2021 de autoria
do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 005/2021, oriundo do Projeto de
Lei nº 315/2019, de autoria do Vereador Jair Diamantino que “Inclui como disciplina
no currículo do ensino infantil e fundamental a educação financeira no município de
Goiânia”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela
Manutenção do Veto - 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 149/2020 de autoria do Vereador
Tiãozinho Porto que “Denomina a praça situada no encontro das Ruas Senador
Gonzaga Jaime, Avenida Dr. Francisco Xavier de Almeida e Avenida Goiás, Setor
Crimeia Oeste, seja nomeada de Praça Terezinha Costa Ferreira e dá outras
providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela
Aprovação - Relatora: Vereadora Léia Klébia - 1ª Votação. Foi aprovado e
encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano.
Projeto de Lei nº 207/2020 de autoria do Vereador Emilson Pereira, que
“Regulamenta a apresentação de espetáculos na modalidade drive-in, enquanto
perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19”,
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação -
Relatora: Vereadora Dra. Cristina - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 245/2020
de autoria do Vereador Anselmo Pereira que “Denomina Avenida Paulo Henrique
Alves Doca a Avenida X, localizada no Bairro Feliz, no Município de Goiânia”, com
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator:
Vereador Mauro Rubem - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de
Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 012/2021 de
autoria da Vereadora Aava Santiago que “Torna prioritárias as vagas disponíveis
em instituições públicas de educação infantil do município às crianças com mães
menores de 18 anos que estejam estudando, família monoparental que sejam
portadores de necessidades especiais”, com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação pela Aprovação. Foram apreciadas em plenário duas emendas
da Vereadora Aava Santiago (aprovadas) e uma emenda da Vereadora Gabriela
Rodart (rejeitada). O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação. Projeto de Lei nº 0413/2021 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 Constituição, Justiça e



Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Izídio Alves - 1ª Votação. Foi
aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento
Urbano. Foram aprovados os requerimentos: 1338/2021 do Vereador Leandro
Sena, 1423 a 1425/2021 do Vereador Ronilson Reis, 1426/2021 do Vereador
Joãozinho Guimarães, 1429/2021 do Vereador Sandes Júnior, 1614 e 1615/2021 do
Vereador Anselmo Pereira. Os requerimentos nº 1619 a 1651/2021 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 1652 à 1654
foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às
11h:39min (onze horas e trinta e nove minutos) o Senhor Presidente em
exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, encerrou a presente Sessão e convocou outra
para amanhã 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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