
 
 
Ata da quarta (4ª) 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 nove de fevereiro de dois mil e                 
vinte um (09.02.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quarta            
(4ª) 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 CLÉCIO           
ALVES para ler um trecho bíblico e em seguida, o Senhor Presidente convidou o              
Vereador JUAREZ LOPES 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; JUAREZ LOPES - 1º Secretário em exercício; ANSELMO PEREIRA -           
2º Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os seguintes          
documentos: Ofício nº 192/21 do Gabinete do Prefeito – Mensagem para           
conhecimento sobre abertura de crédito adicional extraordinário à Secretaria         
Municipal de Saúde no montante de R$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e             
quinhentos mil reais). Ofício nº 171/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha o             
Projeto de Lei que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a conceder subvenção             
econômica em favor da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos –          
CTMC. Às 09h:44min (nove horas quarenta e quatro minutos), o Senhor           
Presidente Vereador ROMÁRIO POLICARPO passou para o Pequeno        
Expediente. Usaram a Tribuna os seguintes vereadores: Pedro Azulão Júnior e           
Juarez Lopes. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: ANSELMO        
PEREIRA, requerimento solicitando a aprovação da entrega da Medalha Pedro          
Ludovico Teixeira ao Ilustre Prefeito de Goiânia Rogério Cruz e a realização de             
Sessão Especial em Homenagem aos 80 Anos dos Salesianos - Atheneu Dom            
Bosco, requerimentos endereçados à COMURG, SECULT, AMMA, Prefeitura, SME         
e SEINFRA; ANDERSON SALES, Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 10.579 de 30               
de dezembro de 2020, que concede denominação à área localizada na Rua 14 A,              
s/n, no Conjunto Riviera, para acrescer denominação ao ‘Centro Esportivo do           
Conjunto Riviera”, que passará a se chamar ‘Centro Esportivo do Conjunto Riviera –             
Prefeito Maguito Vilela”, requerimentos endereçados à COMURG, SEINFRA,        
Prefeito, SM, SME e SMS; MAURO RUBEM, Projeto de Resolução que “Institui a             
Frente Parlamentar Vacina Para Todos Já/Goiânia da COVID-19”, requerimento         
solicitando “Moção de Apoio aos Trabalhadores da ENEL e ao STIUEG para que a              
empresa negocie e atenda as justas reivindicações da categoria”, requerimento          
endereçado à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Saúde e ao SINDSAÚDE; AAVA            
SANTIAGO, Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos             
do Município de Goiânia o Dia de Combate à Intolerância Religiosa”, requerimento            
solicitando a realização de Sessão Especial em Comemoração ao Mês da Mulher;            
KLEYBE MORAIS, requerimento solicitando cópia dos contratos de todas as          
empresas fornecedoras envolvidas no Projeto Cidade Inteligente ‘SMART CITY’,         
bem como os nomes e números de telefones dos responsáveis; ROMÁRIO           
POLICARPO, requerimento solicitando a realização de Sessão Solene em         



comemoração aos 78 anos do Vila Nova Futebol Clube e aos 33 anos da Agência               
da Guarda Civil Metropolitana, requerimentos endereçados à COMURG e         
SEINFRA; LUCAS KITÃO, Projeto de Lei Complementar que “Acrescenta o artigo           
65-A, 665-B, parágrafo e incisos à Lei Complementar nº 014, de 29 de dezembro de               
1992, que institui o Código de Posturas da Cidade de Goiânia”, requerimentos            
endereçados à COMURG e CMTC DR. GIAN, Projeto de Resolução que “Institui a             
Medalha Luiz Alberto Maguito Vilela e dá outras providências, requerimentos          
endereçados à SEINFRA e COMURG; RONILSON REIS, requerimento solicitando         
a realização de Sessão Especial em Homenagem aos 42 (quarenta e dois) anos do              
Conjunto Vera Cruz I e II; CABO SENNA, requerimento solicitando a realização de             
Sessão Especial em Homenagem à Polícia Civil do Estado de Goiás, ao Goiânia             
Esporte Clube, aos Policiais Penais do Estado de Goiás, aos 163 Anos da Polícia              
Militar do Estado de Goiás e outorga da Medalha Francisco Januário da Gama             
Cerqueira, aos 23 Anos dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás, ao Dia              
do Policial Militar, ao Dia do Bombeiro e outorga da Medalha Geovane Silva             
Fonseca, e à Rede Adventista de Educação, requerimentos endereçados à          
SEINFRA e ENEL; LÉO JOSÉ, requerimento solicitando a realização de Sessão           
Solene de concessão da Medalha do Mérito Esportivo Wanderley Magalhães          
Azevedo e requerimento endereçado à SEINFRA; LUCIULA DO RECANTO,         
requerimento endereçado ao Prefeito; PASTOR WILSON, requerimento endereçado        
à SMS; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados ao Prefeito, SM,         
ENEL e COMURG; MARLON, requerimento endereçado ao Prefeito; THIALU         
GUIOTTI, requerimento endereçado ao Prefeito. O Senhor Presidente Vereador         
ROMÁRIO POLICARPO, solicitou um minuto de silêncio em decorrência do          
falecimento da Sra. Maria Cristina Duarte Gomes, mãe do Vereador Edgar Duarte            
Careca; Sra. Florisbela Belo Alvarenga, esposa do saudoso Onésio Brasileiro          
Alvarenga; Fernanda Magalhães de Souza, servidora desta Casa e Sr. Marcos           
Antônio, pai do Chefe de Gabinete do Vereador Anderson Sales, solicitou também            
registro em Ata como presença honrosa a visita do Sr. Charles Bento, Deputado             
Estadual e Ex-Vereador. Às 10h:16min (dez horas e dezesseis minutos) o           
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Foi aprovada a inclusão e             
inversão do Projeto de Lei nº 014/2021 de autoria do Prefeito de Goiânia, que              
“Institui o Programa Renda Família no Município de Goiânia” com parecer da            
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Votação Única,           
Relator: Vereador Geverson Abel. Foi apresentada Emenda de autoria dos          
Vereadores RONILSON REIS, MAURO RUBEM E LUCAS KITÃO, sendo rejeitada          
pela maioria. Colocado em votação, o projeto original foi votado, aprovado por            
unanimidade. Em seguida, foi colocado em votação o Pedido de Destaque do            
Vereador SANDES JÚNIOR, Emenda nº 01, às fls. 34, sendo rejeitado pela maioria.             
Finalizada a votação, o projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças,           
Orçamento e Economia. Os requerimentos 301 a 398 foram aprovados de plano,            
pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do                
Regimento Interno. Os requerimentos 399 a 414 foram enviados à Diretoria           
Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h:39min (onze horas e trinta e             
nove minutos) o Senhor Presidente Vereador ROMÁRIO POLICARPO, encerrou a          
presente Sessão e convocou outra para o próximo dia no horário regimental. Para             
constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da             
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