
Ata da vigésima oitava (28ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

As nove (09) horas e dezenove (19) minutos, do dia doze de maio de dois mil e vinte
um (12.05.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a vigésima
oitava (28ª) 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 CABO
SENNA 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 foram lidos os seguintes documentos: Ofício nº 364/2021 do
Gabinete do Prefeito – Encaminha Projeto de Lei Complementar que “Dispõe
sobre a redução temporária das alíquotas do imposto sobre a transmissão de bens
imóveis (ISTI) no âmbito do município de Goiânia para o enfrentamento da
pandemia da COVID-19. Ofício nº 365/2021 do Gabinete do Prefeito – “Exposição
de Motivos do Projeto de Lei Complementar que institui no município de Goiânia o
Programa de Recuperação de Créditos Tributários Fiscais e Não Tributários e dá
outras providências”. Os Vereadores Marlon Teixeira e Sabrina Garcêz
participaram da Sessão de maneira remota. Às 09h:37min (nove horas, trinta e
sete minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente.
Utilizaram a tribuna os seguintes vereadores: Leandro Sena e Mauro Rubem.
Apresentaram matérias os seguintes vereadores: JOÃOZINHO GUIMARÃES,
requerimentos endereçados ao Prefeito e SEINFRA; PEDRO AZULÃO JR.;
requerimentos endereçados à COMURG, SEINFRA e SMT; ISAÍAS RIBEIRO,
requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Humano e Social; LÉO JOSÉ, requerimentos
endereçado à SEINFRA e AMMA; IZÍDIO ALVES, requerimentos endereçados à
COMURG e SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, requerimento endereçado à
Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a inclusão das professoras e professores
de terceiro grau, dos estabelecimentos de ensino público e privado, na ordem de
prioridade dos grupos a serem vacinados; requerimentos endereçados ao Prefeito,
SEDEC, SMM, Secretaria Municipal de Educação, COMURG, SEINFRA, AMMA e
Secretaria Municipal de Saúde; WILLIAN VELOSO, Projeto de Lei que “Estabelece
como grupo prioritário para receber a vacina contra a COVID-19 e em quaisquer
outras campanhas de imunizações os catadores de materiais recicláveis”; LÉO
JOSÉ, requerimento endereçado à SEINFRA; CABO SENNA, requerimento



endereçado à Enel; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a
distribuição gratuita de máscaras de proteção respiratória PFF2/N95 nas Unidades
Básicas de Saúde no Município de Goiânia e dá outras providências”; Projeto de Lei
que “Institui a Campanha Drive-Thru do Lixo Eletrônico no município de Goiânia e
dá outras providências”; requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de
Mobilidade solicitando que o órgão informe a adesão dos órgãos autuadores ao
Sistema de Notificação Eletrônica - SNE; requerimento endereçado à Secretaria
Municipal de Saúde, solicitando que sejam incluídas as pessoas com Transtorno do
Espectro Autista - TEA na lista de comorbidades prioritárias para a Vacinação contra
a COVID-19; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados à Guarda Civil
Metropolitana, Polícia Militar de Goiás, Secretaria Municipal de Mobilidade e
COMURG; AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à COMURG;
GEVERSON ABEL, Projeto de Lei que “Institui a Carteira de Identificação do Autista
(CIA) no âmbito do Município de Goiânia. Às 09h57min (nove horas, cinquenta e
sete minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei
nº 066/2019 de autoria do Vereador Izídio Alves, que “Fica obrigada a Prefeitura
de Goiânia a instalar em todos os veículos da frota municipal da administração
direta e indireta equipamentos de rastreamento e monitoramento por GPS e dá
outras providências”, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e
Ordenamento Urbano pela Aprovação - Relator: Vereador Gustavo Cruvinel - 2ª
Votação. Foi aprovado Pedido de Vista ao Vereador Izídio Alves. Aprovada
Inclusão e Inversão de Pauta do Projeto nª 116/2021 de autoria do Vereador
Ronilson Reis que “Inclui pessoas gestantes ou puérperas como grupo prioritário
no Programa Emergencial de Vacinação para o combate e a erradicação do vírus da
COVID-19 no município de Goiânia", com parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Bruno Diniz - 1ª Votação. Foi
aprovado e encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. O Projeto
retornou para apreciação em Plenário na Segunda Votação - Relator: Vereador
Edgar Duarte, foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para confecção do Autógrafo de Lei. Tal aprovação foi possível, tendo em vista o
precedente regimental, aprovado na Sessão Extraordinária do dia 24/03/2020, que
autorizou a quebra do interstício regimental de 24hs (vinte e quatro horas) entre
votações no que se refere aos projetos correlatos à pandemia e decretação do
estado de Calamidade Pública. Projeto de Lei nº 046/2017 de autoria do Vereador
Kleybe Morais, que “Obriga a instalação de leitores de impressão digital na porta
de entrada dos caixas eletrônicos das agências bancárias do município de Goiânia”,
com parecer da Comissão de Trabalho e Servidores Públicos pela Aprovação -
Relator: Vereador Emilson Pereira - 2ª Votação, com emenda do Vereador Anderson
Sales, a qual foi apreciada em plenário e rejeitada. O Projeto foi aprovado e
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo
de Lei. Projeto de Lei nº 140/2019 de autoria do Vereador Tiãozinho Porto, que
“Dispõe sobre obrigatoriedade das agências bancárias no município de Goiânia
terem em seu quadro funcional, profissional habilitado para atendimento aos clientes
que necessitem de atendimento na língua brasileira de sinais - libras”, com parecer



da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania pela Aprovação - Relatora:
Vereadora Tatiana Lemos - 2ª Votação. Foi aprovado Pedido de Vista ao Vereador
Anselmo Pereira. Projeto de Lei nº 439/2019 de autoria da Vereadora Sabrina
Garcêz que “Dispõe sobre a instalação de fraldário nos banheiros dos
estabelecimentos comerciais”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Wellington Peixoto - 1ª Votação. Foi
aprovado e encaminhado à Comissão de Direitos do Consumidor. Projeto de Lei nº
234/2020 de autoria do Prefeito, que “Denomina de Centro Municipal de Educação
Infantil, Jardim Real Juca de Lima, o CMEI localizado no Bairro Jardim Real, nesta
capital”, 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 246/2020 de autoria do Vereador Anselmo Pereira que “Denomina de
Aurora Póvoa da Cruz a área pública municipal destinada à Praça, localizada entre
as Ruas VB-19, VB-22 e VB-23, no Setor Vereda dos Buritis, município de Goiânia”,
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 nº: 1369 e 1514/2021 da Vereadora Sabrina Garcêz, 1617 e
1723/2021 do Vereador Thialu Guiotti, 1652 a 1654/2021, 1727/2021 e 1729/2021
do Vereador Mauro Rubem, 1672/2021 do Vereador Geverson Abel, 1676/2021 do
Vereador Anselmo Pereira, 1724/2021 do Vereador Santana. Os requerimentos nº
1730 a 1851/2021 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 1852 à 1854 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem
inseridos em Pauta. Às 10h:42min (dez horas, quarenta e dois 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
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