
 

 

Ata da octogésima primeira (81ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 

décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 

Às nove (09) horas e vinte e quatro (24) minutos, do dia quatorze de outubro 

(14.10.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a octogésima 

primeira (81ª) 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  

JOÃOZINHO GUIMARÃES para ler um trecho bíblico e, em seguida, designou o 

Vereador CABO SENNA 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; CABO SENNA - 1º Secretário em exercício; ISAÍAS 

RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. Não houve expediente a ser lido. Às 

09h39min (nove horas e trinta e nove minutos), o Senhor Presidente passou 

para o Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os Vereadores: Mauro Rubem 

Leandro Sena e Sargento Novandir. Apresentaram matérias os seguintes 

vereadores: THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei que institui o Programa de Acesso a 

Empregos (PAE) decorrente de parcerias entre Casas de Recuperação, entidade e 

órgãos públicos e privados para fins de acessos a empregos, e dá outras 

providências, requerimentos endereçados à SMM e SEINFRA; ANSELMO 

PEREIRA, requerimentos endereçados à Presidência da Casa (solicitando 

realização de Sessão Especial em Homenagem ao Dia do Oficial da Reserva do 

Exército (R/2), ENEL, COMURG e SME; ANSELMO PEREIRA E OUTROS, 

requerimento aos anais da Casa (solicitando registro do artigo publicado na Edição 

do Jornal O Popular que circulou no dia 10.20.21 sobre a situação financeira da 

UFG); JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à Presidência da 

Casa (solicitando realização de Sessão Especial em Homenagem à Robótica do 

Município de Goiânia), SEINFRA, COMURG  e ao Prefeito; MAURO RUBEM, 

requerimentos endereçados à Presidência da Casa (solicitando realização de 

Audiências Públicas sobre Cidadão Lixo Zero e outra com o tema “Segurança 

Pública Básica – Um Direito Social” e Moção de Aplauso ao Grupo Aave em 

saudação aos 25 anos de trajetória em defesa dos portadores de HIV/Aids); 

LUCIULA DO RECANTO, Projeto de Lei  que estabelece diretrizes para o manejo 

de colônias de gatos por meio do Método de Captura, Esterilização e Devolução 

(CED) no âmbito do Município de Goiânia, requerimento endereçado ao Prefeito; 

AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei  que institui no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de Goiânia o Dia Municipal de Combate à Gordofobia; 



 

SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei  que altera a Lei nº 10.346, de 17 de maio de 

2019, que institui o Programa Adote Uma Praça e estabelece regras especiais para 

a celebração de termos de cooperação com a iniciativa privada, no âmbito do 

referido Programa; RAPHAEL DA SAÚDE, Projeto de Lei  que declara de Utilidade 

Pública o Instituto Educação, Cultura e Vida – Casa de Cultura da Juventude e dá 

outras providências; LÉO JOSÉ, requerimento endereçado à COMURG; 

ANDERSON SALLES-BOKÃO, requerimentos endereçados à SEINFRA, SEDEC, 

COMURG, CMTC e ENEL; HENRIQUE ALVES, requerimentos endereçados à 

SEINFRA, AMMA e COMURG; ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos endereçados à 

AMMA, SMM e SEINFRA; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados à SEINFRA, 

SANEAGO, OVG, SMM, SME, COMURG e AMMA; AAVA SANTIAGO, 

requerimentos endereçados à SMM, SEINFRA e COMURG e KLEYBE MORAIS, 

requerimentos endereçados à SMM, COMURG e SEINFRA. Os Vereadores 

Leandro Sena, Ronilson Reis, Sargento Novandir e Edgar Duarte solicitaram 

registro das presenças honrosas dos senhores: Valter (Diretor Geral da 

Faculdade Estácio de Sá) e do Tenente da Polícia Militar do Estado de Goiás, 

Bruno Portela. Às 10h08min (dez horas e oito minutos), o Presidente passou 

para Ordem do Dia: Veto nº 049 de autoria do Prefeito. Veto integral ao 

Autógrafo de Lei nº 072/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 205/20200 de autoria do 

Vereador Lucas Kitão que “Altera o nome da Rua Félix de Bulhões para Avenida 

Leste – Oeste”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

Manutenção do Veto – Relato: 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 040/2021 de autoria do Thialu Guiotti 

que “Dispõe sobre a mínima e adequada composição de equipe multidisciplinar de 

atenção à gestante nos períodos de pré-natal parto e pós-parto”, com parecer da 

Comissão de Saúde e Assistência Social pela Aprovação - Relator: Vereador Marlon 

- 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 

para Confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei Complementar nº 013/2021 

de autoria do Vereador Mauro Rubem que “Institui o Programa de Incentivo à 

contratação de mulheres em situação de violência doméstica no município de 

Goiânia”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

Aprovação - Relator: Vereador Pedro Azulão Jr. - 1ª Votação. Foi aprovado e 

encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de 

Lei nº 227/2020 de autoria do Vereador Romário Policarpo que “Institui o 

Programa de Atendimento Médico, nos CMEIS municipais e conveniados ao 

município de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da Comissão de 

Saúde e Assistência Social pela Aprovação - Relator: Vereador Pastor Wilson - 2ª 

Votação. Foi aprovado pedido de vistas ao Vereador Dr. Gian. Projeto de Lei nº 

018/2021 de autoria do Vereador Lucas Kitão que “Dispõe sobre normas 

urbanísticas específicas para a implantação e o respectivo licenciamento de 

infraestrutura de suporte para telecomunicações”, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação (emenda aditiva aprovada pelos 

membros da comissão fls 94) - Relator: Vereador Kleybe Morais - 1ª Votação. Foi 



 

rejeitado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 

arquivamento. Às 10h59min (dez horas e cinqüenta e nove minutos), foi 

suspensa a presente Sessão para o uso da Tribuna Livre, a convite dos 

Vereadores Mauro Rubem, Anselmo Pereira e Aava Santiago, por parte da 

Especialista em Políticas Públicas, Mestre e Doutora em Educação, Doutora 

Maria Margarida Machado, que discursou sobre o legado intelectual do 

Patrono da Educação Brasileira, Mestre Paulo Freire. Usaram também a 

Tribuna o Magnífico Reitor da Universidade Federal de Goiás, Senhor Edward 

Madureira Brasil. Os Vereadores Mauro Rubem, Marlon Teixeira e Aava 

Santiago também usaram a Tribuna defendendo a causa da Universidade 

Federal de Goiás. Os requerimentos de nº 8.492 a 8.980/21 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 8.981 a 8.985/2021 foram 

enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. O requerimento nº. 

8.979/21 foi enviado à Divisão de Documentação. Às 11h58min (onze horas e 

cinqüenta e oito minutos), o Presidente em exercício, Vereador Anselmo 

Pereira, reabriu e, por não haver mais quórum suficiente para apreciação de 

matérias, encerrou a presente sessão, convocando outra para a próxima terça-

feira, dia 19/10/21, 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 
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