
Ata da trigésima (32ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima nona
(19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

As nove (09) horas e dezesseis (16) minutos, do dia vinte de maio de dois mil e
vinte um (20.05.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a
trigésima segunda (32ª) 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
GEVERSON SABEL para ler um trecho bíblico e em seguida convidou o Vereador
ISAÍAS RIBEIRO 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;
ISAÍAS RIBEIRO - 1º Secretário em exercício; ANDERSON SALES - 2º Secretário
em exercício. No expediente foram lidos os seguintes documentos: Mensagem
nº 029/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 024 de
14/04/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 068/2020, que “Institui a Campanha de
Conscientização da Amputação, denominada “Abril Laranja”, mês de prevenção da
perda de membros, no Município de Goiânia. Mensagem nº 030/2021 do Gabinete
do Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 034 de 22/04/2021, oriundo do
Projeto de Lei nº 419/2019, que “Estabelece o Projeto Adote Uma Muda, que
concede mudas de árvores à população goianiense com o objetivo de preservar o
meio ambiente. Ofício nº 389/2021 do Gabinete do Prefeito – Emenda Substitutiva
ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2021. Mensagem nº 031/2021 do Gabinete
do Prefeito - Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 027 que “Comina sanções pelo
descumprimento da ordem de prioridade na vacinação contra a COVID-19”. O
Vereador Clécio Alves solicitou registro em Ata a presença honrosa do Senhor
Wellington de Bessa Oliveira (Secretário Municipal de Educação) e o convidou para
compor a Mesa. O Vereador Ronilson Reis solicitou registro em Ata a presença
honrosa do Senhor Lúcio Flávio Siqueira de Paiva (Presidente da OAB-GO). O
Vereador Mauro Rubem solicitou registro em Ata a presença honrosa das
Senhoras Lucieny, Sônia, Ludmila e Meibb (Diretoria do SINTEGO) e também do
Senhor Ricardo Manzi (Presidente do Sindsaúde). O Vereador Willian Veloso
solicitou registro em Ata a presença honrosa dos Senhores Cláudio Pacheco, Irma
Alves Fernandes, Nádia Alves e Ana Carolina do Nascimento (representantes do
Sindimaco). O Vereador Thialu Guiotti participou da Sessão de maneira remota.
Às 09h:45 min (nove horas, quarenta e cinco minutos), o Senhor Presidente
passou para o Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna o seguinte vereador:
Leandro Sena. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: WILLIAN
VELOSO, requerimentos endereçados à SEINFRA, 7º Batalhão da PM e SM;



EDGAR DUARTE, requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Saúde;
JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA e COMURG;
MARLON TEIXEIRA, requerimentos endereçados ao Governador de Goiás;
BRUNO DINIZ, Projeto de Decreto Legislativo que “Concede Título Honorífico de
Cidadania Goianiense ao Senhor Igor França Guedes”; ANSELMO PEREIRA,
Projeto de Lei que “Institui a Política Municipal de Controle de Poluição Provocada
pela Emissão de Poluentes de Veículos Automotores”; GABRIELA RODART,
Projeto de Lei que “Cria o Programa que combate ao vandalismo e dá outras
providências”; ANDERSON SALES, requerimentos endereçados à COMURG,
SEINFRA e SM; SABRINA GARCÊZ, requerimento endereçado à Secretaria
Municipal de Saúde solicitando que as lactentes sejam incluídas no grupo prioritário
de vacinação contra a COVID-19; Substitutivo ao Projeto de Lei nº 159 de 2020;
LUCAS KITÃO, requerimento endereçado à Presidência solicitando a realização de
Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei nº 2021/921 que altera a Lei nº
9.498/2014 que dispõe sobre cobrança do preço público decorrente da prestação de
serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, produzidos por
grandes geradores”; KLEYBE MORAIS, requerimento endereçado ao Prefeito
solicitando que inclua os oficiais de justiça como prioridade na lista para aplicação
da vacina do COVID-19; AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçado à CMTC;
requerimento endereçado ao Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a
inclusão de mulheres puérperas e lactantes na prioridade do Plano de Vacinação
contra a COVID-19; IZÍDIO ALVES, requerimentos endereçado à COMURG;
SANTANA GOMES, requerimento endereçado à Presidência, solicitando à
execução da Lei nº 9.8960 de 29 de junho de 2016. O Vereador Anderson Sales
justificou a sua saída da Sessão em razão de audiência externa. Às 10h20min (dez
horas e vinte minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia:
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 de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador
Geverson Abel - 1ª Votação. Foi acolhida emenda do Prefeito e o projeto retornou à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 437/2017 de
autoria do Vereador Lucas Kitão que “Cria o Programa Municipal de
Conscientização e Conservação para o Reuso da Água de Chuva, para utilização
não potável em prédios, condomínios, clubes e conjuntos habitacionais”, com
parecer da Comissão do Meio Ambiente - Relatora: Vereadora Sabrina Garcêz - 2ª
Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle
para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 153/2018 de autoria da
Vereadora Sabrina Garcêz que “Dispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de
inscrição em concursos públicos, no âmbito do município de Goiânia, para cidadãos
que prestem serviços à Justiça Eleitoral no período de eleição”, com parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relatora: Vereadora
Tatiana Lemos - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Finanças,
Orçamento e Economia. Projeto de Lei nº 046/2021 de autoria do Vereador



Willian Veloso que “Define como atividade essencial e autoriza abertura e
funcionamento de lojas de materiais de construção, louças, tintas, ferragens,
ferramentas manuais, produtos metalúrgicos dentre outros, conforme especifica”,
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação -
Relator: Vereador Bruno Diniz - 1ª Votação. Foi aprovado, (voto contrário pela
rejeição do Vereador Mauro Rubem), e encaminhado à Comissão de Saúde e
Assistência Social. Utilizaram a Tribuna Livre os Senhores: Wellington de Bessa
Oliveira (Secretário Municipal de Educação) e Ludmylla ds Silva Morais
(Representante dos Servidores Municipais da Educação). Os requerimentos de nº
2068 a 2147/2021 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo
com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Os
requerimentos de nº 2148 a 2152/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para
serem inseridos em Pauta. Às 11h:28min (onze horas, vinte e oito minutos) o
Senhor Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, encerrou a presente
Sessão e convocou outra para a próxima terça-feira horário regimental. Para constar
lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da
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