
 

Ata da décima quinta (15ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima 
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Mista) 

As nove (09) horas e vinte e seis (26) minutos, do dia sete de abril de dois mil e 
vinte um (07.04.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
décima quinta (15ª) 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 
THIALU GUIOTTI para ler um trecho bíblico e em seguida, convidou o 1º Secretário 
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 ROMÁRIO POLICARPO- 
Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário; CLÉCIO ALVES - 2º Secretário 
em exercício. Não houve expediente a ser lido. Às 09h:35min (nove horas, trinta  
e cinco minutos), o Senhor Presidente ROMÁRIO POLICARPO passou para o 
Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os  Vereadores: Thialu Guiotti. O 
Senhor Presidente, Vereador Romário Policarpo, solicitou 01 (um) minuto de 
silêncio em razão do falecimento do Senhor Léo Mendanha, pai do Prefeito de 
Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Apresentaram matérias os seguintes 
vereadores: SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 8.402 de 04 de 
janeiro de 2006, que Institui o programa de Apoio ao Empreendimento Digital de 
Tecnologia de Informação e Comunicação - Estação Digital de Goiânia - e dá outras 
providências”; CABO SENNA, Projeto de Lei que “Institui locais próprios para soltar 
pipas, denominados Pipódromos no município de Goiânia, em conformidade com as 
normas expedidas pelos órgãos de segurança pública”; LUCIULA DO RECANTO, 
Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição do adestramento de animais com 
utilização de violência e agressões físicas ou psicológicas e dá outras providências”; 
Projeto de Lei que “Torna obrigatória a divulgação, pelos meios que especifica, uso 
de mensagem relativa às penas cominadas ao crime de maus tratos aos animais 
quando se tratar de cão ou gato, apontando formas para efetuar denúncias”; AAVA 
SANTIAGO, Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 
Município de Goiânia o Dia Mundial da Infância e dá outras providências”; LÉO 
JOSÉ, requerimento endereçado à Prefeitura; JOÃOZINHO GUIMARÃES, 
requerimentos endereçados à COMURG, AMMA, GOINFRA, Prefeitura e SMM; 
ANDERSON SALES, requerimentos endereçados ao Prefeito, AMMA e COMURG; 
RAPHAEL DA SAÚDE, requerimento endereçado SEINFRA e Secretaria Municipal 
de Saúde; SABRINA GARCEZ, requerimento endereçado ao Prefeito solicitando o 
pagamento da Gratificação por Desempenho Institucional (GDI), à todos os 
trabalhadores coveiros do Município de Goiânia, que estão à frente no atendimento 
ao Combate da Pandemia do Coronavirus (COVID-19); ANSELMO PEREIRA, 
requerimentos endereçados ao Rotary International. A Vereadora GABRIELA 
RODART participou da Sessão de maneira remota. Às 09h48min (nove horas, 
quarenta e oito minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: 
Veto nº 070/2020 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 
134/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 227/18 de autoria da Vereadora Sabrina 



Garcêz, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 
Manutenção do Veto - Relator: Vereador Geverson Abel - Votação Única. Foi 
rejeitado o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
comunicar ao Prefeito. Veto nº 061/2020 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao 
Autógrafo de Lei nº 121/20, oriundo do Projeto de Lei nº 414/19, de autoria do 
Vereador Lucas Kitão, que “Dispõe sobre a política municipal de uso da cannabis 
para fins medicinais e distribuição gratuita de medicamentos prescritos”, com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Rejeição - Relatora: 
Vereadora Dra. Cristina - Votação Única. Foi rejeitado o veto e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Os 
requerimentos  997 ao 1043/2021 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento 
Interno.  O requerimento 1044//2021 foi enviado à Diretoria Legislativa para ser 
inserido em Pauta. Às 10h:28 min o Presidente em exercício Anselmo Pereira, 
suspendeu a presente Sessão para que os membros da Comissão Mista pudessem 
se reunir para deliberar matérias. Às 11h:14min (onze horas e quatorze minutos) 
o Senhor Presidente em Exercício Vereador JUAREZ LOPES reabriu a presente 
Sessão, encerrando-a em seguida 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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