
 

Ata da décima sexta (16ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima 
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.  

As nove (09) horas e vinte e sete (27) minutos, do dia oito de abril de dois mil e vinte 
um (08.04.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a décima 
sexta (16ª) 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 
ANSELMO PEREIRA para ler um trecho bíblico e 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. O Vereador Ronilson Reis solicitou registro em Ata como presença 
honrosa dos Senhores: Márcio Cândido (Vice-Prefeito de Anápolis), Daniel Messac 
(ex-vereador e ex-deputado) e Wederson Lopes (Vereador de Anápolis).Não houve 
expediente a ser lido. Às 09h:36min (nove horas, trinta  e seis minutos), o 
Senhor Presidente ROMÁRIO POLICARPO passou para o Pequeno Expediente. 
Usou a Tribuna o  Vereador: Mauro Rubem. Apresentaram matérias os 
seguintes vereadores: LUCIULA DO RECANTO, Projeto de Lei que “Cria o 
Programa de Pagamento por Serviços Ambientais no Controle de Zoonoses, 
fundamentado pelo artigo 196 da Constituição Federal e pela Lei Federal nº 14.119, 
de 13 de janeiro de 2021”; Projeto de Lei que “Inclui no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Goiânia a Ação Municipal Abril Laranja, como meio de 
prevenção à crueldade contra os animais e controle de zoonoses e dá outras 
providências”; Projeto de Lei que “Cria o Programa de Substituição Gradativa dos 
Veículos de Tração Animal por Veículos de Tração Motorizada ou elétrica e dá 
outras providências”; PAULO HENRIQUE DA FARMÁCIA, Projeto de Lei que 
“Dispõe sobre a regulamentação da prestação dos serviços de transporte baseado 
em comunicação via tecnologia digital e dá outras providências”; LUCAS KITÃO, 
requerimento endereçado à SEINFRA; AAVA SANTIAGO, requerimentos 
endereçados à SEINFRA; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados 
a SEINFRA, COMURG, AMMA; LEANDRO SENA, requerimentos endereçados a 
SMM e SEINFRA; MAURO RUBEM, requerimentos endereçados à Presidência, 
requerimento endereçado ao Prefeito solicitando a determinação de lockdown em 
conformidade com o pedido assinado pelo cientista Miguel Nicodelis em conjunto 
com especialistas de saúde pública, economia e políticas públicas na Carta Aberta 
aos Governantes Brasileiros - Abril Pela Vida”.  Às 09h50min (nove horas e 
cinquenta minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 
005/2021 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 159/20, 
oriundo do Projeto de Lei nº 268/19 de autoria do Vereador Zander Fábio, que 
acrescenta §7º ao art. 4º na Lei nº 9.843/16, que estabelece sanções e penalidades 
administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais”, com parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção - Relator: 
Vereador Willian Veloso - Votação Única. Foi rejeitado o veto e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 009/21 



de autoria do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 162/20, oriundo do 
Projeto de Lei nº 123/20, de autoria do Vereador Paulo Magalhães, que institui data 
comemorativa de aniversário do Residencial Santa Fé, a ser comemorada 
anualmente no dia 14 de janeiro”, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação pela Manutenção - Relator: Vereador Pastor Wilson - Votação 
Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 
para comunicar ao Prefeito. Veto nº 013/21 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao 
Autógrafo de Lei nº 170/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 370/2019, de autoria do 
Vereador Zander Fábio, que autoriza o Poder Executivo Municipal a liberar o tráfego 
de veículos do serviço funerário municipal a transitar nas faixas de ônibus”, com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção - 
Relator: Vereador Pedro Azulão Jr - Votação Única. Foi mantido o veto e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. 
Projeto de Lei nº 020/2021 de autoria do Prefeito que “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo a conceder subvenção econômica em favor da Companhia Metropolitana 
de Transporte Coletivos - CMTC”, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Kleybe Morais - 1ª Votação. 
Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. 
Aprovada a Inversão do Projeto de Lei nº 035/2021 de autoria do Vereador 
Ronilson Reis que “Reconhece os serviços educacionais por meio da oferta de 
aulas presenciais em escolas públicas e privadas, como atividades essenciais para 
a população de Goiânia”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Kleybe Morais - 1ª Votação. Foi 
aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 
O Senhor Presidente Vereador Romário Policarpo solicitou registro em Ata como 
presença honrosa do Senhor Zander Fábio (Secretário Municipal de Cultura). O 
Vereador Geverson Abel solicitou registro em Ata como presença honrosa das 
Senhoras: Professora Simone e Professora Eula. O Vereador Leandro Sena 
solicitou registro em Ata como presença honrosa do ex-vereador de Abadia de 
Goiás, Luizinho da Saúde Às 11h:59 min (onze horas e cinquenta e nove 
minutos), o Senhor Presidente colocou em apreciação um pedido de extensão da 
presente Sessão por mais uma hora, tendo sido aprovado. Aprovada a Inclusão e 
Inversão de Pauta do Projeto de Lei nº 019/2021 de autoria do Vereador 
Leandro Sena que “Comina sanções ao descumprimento da ordem de prioridade 
na vacinação contra a COVID-19, assim definida em lei ou ato normativo Federal, 
Estadual ou Municipal”, com parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social 
pela Aprovação - Relator: Geverson Abel - 2ª Votação. Os requerimentos  1045 a 
1064/2021 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que 
determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.  Os requerimentos 1065 
a 1066/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. 
Às 12h:36min (doze horas e trinta e seis minutos) por falta de quórum, o Senhor 
Presidente em exercício Vereador CABO SENNA encerrou a presente Sessão, 
convocando outra para a próxima terça-feira no horário regimental. Para constar 
lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
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