
 
 
Ata da quinta (5ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima nona (19ª)              
Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

As nove (09) horas e vinte e oito (28) minutos, do dia dez de fevereiro de dois mil e                   
vinte um (10.02.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a quinta            
(5ª) 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 LEANDRO           
SENA para ler um trecho bíblico e em seguida, o Senhor Presidente convidou o              
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: SANDES JÚNIOR –         
Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário; HENRIQUE ALVES          
- 2º Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os seguintes           
documentos: Ofício nº 085/21 do Gabinete do Prefeito – Envio de Balancete            
Contábil da Administração Direta – novembro/2020. Ofício nº 195/21 do Gabinete           
do Prefeito – Restitui o Projeto de Lei nº 065/2019 que “Desafeta Área Pública              
Municipal de sua destinação primitiva e autoriza permuta com imóvel de propriedade            
da União.” Às 09h:36min (nove horas trinta e seis minutos), o Senhor            
Presidente em exercício Vereador SANDES JÚNIOR passou para o Pequeno          
Expediente. Usaram a Tribuna os seguintes vereadores: Gabriela Rodart e          
Mauro Rubem. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: MARLON        
TEIXEIRA, Projeto de Lei que “Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao           
setor cultural a serem adotadas no âmbito do município de Goiânia, em virtude da              
situação de calamidade pública oficialmente decretada, em decorrência do novo          
coronavírus (COVID-19); SABRINA GARCEZ, Projeto de Emenda à Lei Orgânica          
que “Altera o artigo 135 e acrescenta o artigo 135-A”, Projeto de Lei que “Altera a                
Lei nº 10.584 de 04 de janeiro de 2021, ‘Institui o IPTU Social no Município de                
Goiânia para o exercício fiscal de 2021”, Projeto de Lei que “Declara Patrimônio             
Cultural de Natureza Imaterial do Município as Atividades Comerciais Desenvolvidas          
na Região da 44”, Projeto de Lei que “Altera a Lei Complementar nº 091, de 26 de                 
junho de 2000, que ‘Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público             
do Município de Goiânia”, requerimento solicitando a realização de Sessão Especial           
em Comemoração aos 69 Anos da FIEG e aos 40 Anos da ADFEGO, requerimento              
endereçado ao Prefeito solicitando a adequação dos critérios de deferimento da           
Renda Emergencial prevista no Projeto de Lei nº 014 de fevereiro de 2021,             
requerimentos endereçados à Vigilância Sanitária e PROCON. GABRIELA        
RODART, Projeto de Lei que “Reconhece como essenciais os serviços e atividades            
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da população, assim         
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a            
saúde, bem como a segurança alimentar das famílias”, Projeto de Decreto           
Legislativo que “Susta o Decreto nº 690 de 2021, de autoria do Poder Executivo              
Municipal, que estabelece normas para o funcionamento das atividades econômicas          
que especifica para a prevenção e enfrentamento da pandemia da COVID-19 e dá             



outras providências”; MESA DIRETORA, Projeto de Resolução que “Altera a          
Resolução nº 003 de 19 de outubro de 2004”, Projeto de Lei que dispõe sobre a                
suspensão do feriado de carnaval; WILLIAN VELOSO, Projeto de Lei que “Dispõe            
sobre a declaração de Utilidade Pública do Instituto Olhos da Alma e dá outras              
providências”, requerimentos endereçados ao Prefeito e à CMTC; DR. GIAN,          
Projeto de Decreto Legislativo que “Concede Título Honorífico de Cidadão          
Goianiense ao Senhor José Luiz Costa da Conceição”, Projeto de Decreto           
Legislativo que “Concede Título Honorífico de Cidadão Goianiense ao Senhor          
Manassés Pinto dos Santos; ANSELMO PEREIRA, requerimento endereçado à         
Presidência solicitando a escolha dos quatro destaques literários do ano de 2020            
que receberão a Comenda Literária Antônio Almeida; JOÃOZINHO GUIMARÃES,         
requerimentos endereçados à SMS, SM, AMMA, COMURG e SEINFRA;          
LEANDRO SENA, requerimento endereçados à COMURG, SMT, SEINFRA,        
Prefeitura e ENEL; CLÉCIO ALVES, requerimentos endereçados à Presidência e à           
COMURG. O Vereador Anselmo Pereira solicitou registro em Ata como presença           
honrosa a visita do Sr. Ademir Luiz, Presidente da UBE-GO (União Brasileira de             
Escritores – Seção Goiás. O Vereador Ronilson Reis solicitou registro em Ata            
como presença honrosa a visita do Sr. Ulisses Borges. O Vereador ANSELMO            
PEREIRA, solicitou um minuto de silêncio em decorrência do falecimento da Sra.            
Zélia de Sena Soares, mãe do Vereador Cabo Senna e solicitou que se registre em               
Ata que a bancada do MDB se reuniu e escolheu em processo democrático o Líder               
da bancada do MDB, Vereador Clécio Alves e o Vice-Líder, Vereador Dr. Gian. Às              
10h:04min (dez horas e quatro 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 Finanças, Orçamento e            
Economia, pela Aprovação – Segunda Votação, Relator: Vereador Henrique Alves.          
Foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes e encaminhado           
ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Foi              
aprovada a inclusão e inversão do Projeto de Lei nº 024/2021 de autoria da              
Mesa Diretora que “Dispõe sobre a suspensão do feriado da terça-feira de Carnaval             
no ano de 2021”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,             
pela Aprovação – Relator: Vereador Willian Veloso – Primeira Votação. Foi           
aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.           
Projeto de Lei Complementar nº 008/2020 de autoria do Vereador Anselmo           
Pereira, “Institui o prazo de validade das certidões emitidas pelo Município de            
Goiânia”, com parecer da Comissão de Trabalho e Servidores Públicos pela           
Aprovação – Relator: Vereador Izídio Alves – 2ª Votação. Foi aprovado e            
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo           
de Lei. Projeto de Lei Complementar nº 016/2020 de autoria do Vereador Paulo             
Magalhães, “Modifica-se dispositivo da Lei Complementar nº 014/1992 – Código de           
Posturas, para que o Executivo Municipal possa realizar serviços públicos nos           
condomínios habitacionais construídos para pessoas com baixa renda”, com         
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – Relator:            
Vereador Anderson Sales – Primeira Votação. Foi aprovado Pedido de Vista ao            
Vereador Bessa. Os requerimentos 415 a 470 foram aprovados de plano, pelo            
Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do               
Regimento Interno. Os requerimentos 471 a 475 foram enviados à Diretoria           
Legislativa para serem inseridos em Pauta. O requerimento 476 foi encaminhado à            
Presidência. Às 11h:01min (onze horas um minuto) 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      
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. 
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