
Ata da vigésima sexta (26ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

As nove (09) horas e vinte e nove (29) minutos, do dia seis de maio de dois mil e
vinte um (06.05.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
vigésima sexta (26ª) Sessão Ordinária, do primeiro (1º) ano, da décima nona (19ª)
Legislatura, presidida pelo Vereador ROMÁRIO POLICARPO que a declarou aberta
sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o Vereador
PASTOR WILSON para ler um trecho bíblico e em seguida convidou o Vereador
CLÉCIO ALVES 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 ROMÁRIO POLICARPO - Presidente; CLÉCIO
ALVES - 1º Secretário em exercício; ANSELMO PEREIRA - 2º Secretário em
exercício. No expediente foram lidos os seguintes documentos:Mensagem nº
028/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 021 de
06 de abril de 2021, oriundo do Projeto de Lei nº 333/2018, de autoria da Vereadora
Sabrina Garcêz, que “Dispõe sobre a regulamentação do engarrafamento,
armazenamento, depósito, venda e distribuição de botijões de gás”. Ofício
nº354/2021 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Relatório de Análise das
Emendas Parlamentares Impositivas com impedimento técnico. Às 09h:44 min
(nove horas, quarenta e quatro minutos), o Senhor Presidente passou para o
Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna o seguinte vereador: Mauro Rubem, O
Vereador Izídio Alves solicitou que se registrasse em Ata sua saída da Sessão
para ir à COMURG, resolver questões dos trabalhadores. Os Vereadores Leandro
Sena, Cabo Senna, Edgar Duarte e Joãozinho Guimarães solicitaram o registro
em Ata da presença honrosa do Major Sena. O Vereador Cabo Senna solicitou 01
(um) minuto de silêncio em decorrência do falecimento do humorista Paulo
Gustavo e das vítimas da tragédia da creche em Saudades - SC (Keli Adriane
Aniecevski, Mirla Amanda Renner Costa, Sarah Luiza Mahle Sehn, Murilo Massing e
Anna Bela Fernandes de Barros). O Vereador Thialu Guiotti participou da Sessão
de maneira remota. Apresentaram matérias os seguintes vereadores:
GEVERSON ABEL, requerimento endereçado ao Prefeito solicitando que sejam
enquadrados como prioridade na vacinação contra a COVID-19, os servidores das
Unidades do Atende Fácil Goiânia; RONILSON REIS, requerimento endereçado à
Presidência; Projeto de Lei que “Restringe o consumo de bebidas alcoólicas em
logradouros públicos do município de Goiânia e dá outras providências”; RAPHAEL
DA SAÚDE, requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Saúde; AAVA
SANTIAGO, Projeto de Lei que “Institui no âmbito do município de Goiânia, o
Programa Empregue uma Mãe, cria Certificado Aqui Tem Mãe e dá outras
providências”; PEDRO AZULÃO JR., requerimento endereçado à Presidência,



solicitando Audiência Pública para discutir os aspectos da Lei nº 17.456/2011, que
desmembrou parte do Município de Goiânia e o anexou ao Município de Goianira;
ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à SEINFRA; requerimento
endereçado à Presidência solicitando a implantação e regulamentação do
teletrabalho no âmbito da Câmara Municipal de Goiânia; EDGAR DUARTE, Projeto
de Resolução que “Altera a Resolução nº 26 de dezembro de 1991 - Regimento
Interno da Câmara Municipal de Goiânia”; GABRIELA RODART, requerimentos
endereçados à SEINFRA, COMURG e AMMA; JOÃOZINHO GUIMARÃES,
requerimentos endereçados à SME, SEINFRA e AMMA; HENRIQUE ALVES,
requerimento endereçado à Presidência solicitando a realização de Sessão Solene
em Homenagem ao Dia do Enfermeiro e Profissionais de Enfermagem; MARLON
TEIXEIRA, requerimento endereçado ao Prefeito solicitando que ordene um
cadastro prévio de interessados pela sobra da vacina contra o COVID-19, para
serem chamados no dia de aplicação, para assim, evitar o desperdício de doses em
Goiânia em caráter de urgência; CABO SENNA, requerimento endereçado ao
Prefeito solicitando providências objetivando a apresentação da documentação
requisitada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da
Administração para a concretização da doação do Morro Serrinha à Prefeitura de
Goiânia, visando a revitalização daquela Unidade de Conservação e a implantação
do Parque Serrinha. Às 10h05min (dez horas e cinco minutos) o Senhor
Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 392/2017 de autoria
da Vereadora Dra. Cristina, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do envio à
Comissão de Finanças e Licitação da Câmara Municipal, cópia dos editais e minutas
de contratos de todas as modalidades de licitação do Poder Executivo”, com parecer
da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia pela Aprovação - Relator:
Vereador Cabo Senna - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº
051/2019 de autoria do Vereador Emilson Pereira, que “Institui a criação do
Hospital Municipal da Pessoa Idosa, no município de Goiânia”, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Emilson
Pereira - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Saúde e
Assistência Social. Projeto de Lei nº 079/2019 de autoria do Prefeito, que
“Desafeta de sua destinação primitiva a área pública municipal que especifica e
autoriza a cessão de uso (Parque das Laranjeiras nesta capital), com parecer da
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano pela Aprovação -
Relator: Vereador Wellington Peixoto - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao
Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto
de Lei nº 145/2019 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, que “Condiciona o
funcionamento de distribuidoras de bebidas, supermercados, postos de
combustíveis, boates e similares que vendem bebidas alcoólicas, a instalação de
circuito de câmeras de monitoramento”, com parecer da Comissão de Segurança
Pública e Patrimonial pela Aprovação - Relator: Vereador Cabo Senna - 2ª Votação.
Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para
confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 359/2019 de autoria do Vereador



Carlin Café, que “Dispõe sobre as condições de trabalho dos profissionais da
limpeza urbana no município de Goiânia”, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relatora: Vereadora Dra. Cristina
- 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão do Trabalho e Servidores
Públicos. Projeto de Lei nº 032/2020 de autoria do Vereador Cabo Senna, que
“Dispõe sobre a reserva de vagas em áreas de estacionamento para pessoas com
dificuldade de locomoção decorrente de doenças crônicas”, com parecer da
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano pela Aprovação -
Relator: Vereador Wellington Peixoto - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao
Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto
de Lei nº 189/2020 de autoria do Prefeito, que “Cria e denomina o Centro
Municipal de Educação Infantil Nion Albernaz, localizado na Rua C-234, nº 549,
Jardim América, nesta capital, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo
e Ordenamento Urbano pela Aprovação - Relator: Vereador Wellington Peixoto - 2ª
Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 200/2020 de autoria do
Vereador Dr. Gian, que “Acresce dispositivos à Lei nº 9.844 de 09 de junho de 2016
que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno
do espectro autista do município de Goiânia”, com parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relatora: Dra. Cristina - 1ª
Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social.
Projeto de Lei nº 108/2021 de autoria do Vereador Juarez Lopes, 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”, com parecer da
Comissão de Saúde e Assistência Social pela Aprovação - Relator: Vereador
Wellington Peixoto - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de
Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Foram aprovados
os requerimentos nº: 1616/2021 da Vereadora Gabriela Rodart e 1618/2021 do
Vereador Cabo Senna. Os requerimentos nº 1655 a 1671/2021 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 1672 à 1676 foram enviados
à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h:08min (onze horas e
oito minutos) o Senhor Presidente em exercício, Vereador ANSELMO PEREIRA,
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.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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ERRATA – Ata da  25ª  Sessão Ordinária – 05 de maio de 2021

A Câmara Municipal de Goiânia torna pública a retificação do seguinte erro formal
constante na Ata da Sessão Ordinária do dia 06 de maio de 2021:

Onde se Lê: " 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)”

Leia-se: " Projeto de Lei nº 043/2021 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)”

Plenário Vereador Trajano Guimarães, 11 de maio de 2021
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