
 

Ata da sexta (6ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima nona (19ª)              
Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

As nove (09) horas e vinte e quatro (24) minutos, do dia onze de fevereiro de dois                 
mil e vinte um (11.02.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a             
sexta (6ª) 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 em seguida, o convidou 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 para ser            
lido. Às 09h:29 min (nove horas vinte e nove minutos), o Senhor Presidente             
Vereador ROMÁRIO POLICARPO passou para o Pequeno Expediente. Usou a          
Tribuna o Vereador: Izídio Alves. Apresentaram matérias os seguintes         
vereadores: LEANDRO SENA, Projeto de Lei que “Proíbe o corte de fornecimento            
dos serviços de água, esgoto e energia elétrica, durante o estado de calamidade             
pública prorrogado pelo Decreto Municipal nº 2.118, de 09 de dezembro de 2020,             
requerimento endereçado à Presidência solicitando a realização de Sessão Especial          
em comemoração ao dia do Terceiro Setor; WILLIAN VELOSO, requerimento          
endereçado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando providências a respeito de           
fato noticiado da mídia goiana, sobre fraude na vacinação contra COVID-19;           
MAURO RUBEM, requerimentos endereçados à Presidência solicitando a        
realização de Audiência Pública para tratar das reivindicações dos trabalhadores          
terceirizados da ENEL e para que se recorra da decisão que autorizou a inclusão e               
inversão da pauta referente ao Projeto nº 014/2021 que instituiu o Programa Renda             
Família de iniciativa do Prefeito; SABRINA GARCEZ, requerimento endereçado à          
Presidência solicitando a realização de audiência pública para discutir os aspectos           
do contrato da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. na execução            
das obras do Anel Viário e solicitando a realização de Sessão Especial para entrega              
da Comenda Elias Bufaiçal, Joaquim Câmara Filho, Zilda Arns Neuman e Medalha            
de Mérito Esportivo Wanderley Magalhães Azevedo; MARLON TEIXEIRA,        
requerimento endereçado ao Prefeito solicitando que o Poder Executivo priorize a           
criação de mais postos de vacinação em Goiânia; JOÃOZINHO GUIMARÃES,          
requerimentos endereçados à SEINFRA, Prefeito, SM e COMURG; LUCIULA DO          
RECANTO, requerimentos endereçados à COMURG e CTMC; ANSELMO        
PEREIRA, requerimentos endereçados à COMURG e AMMA; LÉIA KLÉBIA,         
requerimentos endereçados à SMT e SEINFRA; PAULO HENRIQUE DA         



FARMÁCIA, requerimento endereçado à COMURG; ANDERSON SALES,       
requerimentos endereçados à SME, COMURG, SEINFRA e SMS; DR. GIAN,          
requerimento endereçado ao Prefeito solicitando a construção de Usinas Geradoras          
de Oxigênio Medicina, Projeto de Decreto Legislativo que “Concede Título de           
Cidadão Goianiense ao Sr. Mozart Morais Almeida (apresentado na Sessão do dia            
10/02 (dez de fevereiro); RONILSON REIS, Projeto de Decreto Legislativo que           
“Concede Título Honorífico de Cidadania Goianiense ao Sr. Romes Gomes e Silva”.            
O Vereador Leandro Sena solicitou registro em Ata como presença honrosa a            
visita do Dr. Jânio. O Vereador Anselmo Pereira, solicitou registro em Ata como             
presença honrosa a visita do Sr. Deuzimar, jornalista da SECOM. O Vereador            
Lucas Kitão justificou a sua ausência nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2021 por                
estar em reunião externa referente ao mandato. Às 10h:03min (dez horas e três             
minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: 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 Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela            
Aprovação – Relator: Vereador Paulo Henrique da Farmácia – Segunda Votação.           
Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para           
confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 240/2018 de autoria do Vereador              
Zander, “Dispõe sobre desconto para multas de trânsito e dá outras providências”,            
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação –            
Relator: Vereador Delegado Eduardo Prado – 1ª Votação. Foi acolhida a emenda do             
Vereador Zander e encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação.           
Projeto de Lei nº 048/2019 de autoria da Vereadora Léia Klébia, “Institui Políticas             
Públicas voltadas para o combate à alienação parental no município e dá outras             
providências”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e          
Tecnologia pela Aprovação – Relator: Vereador Jair Diamantino – 2ª Votação. Foi            
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção           
do Autógrafo de Lei. Os requerimentos 477 a 514 e 528 foram aprovados de plano,               
pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do                
Regimento Interno. Os requerimentos 515 a 525 foram enviados à Diretoria           
Legislativa para serem inseridos em Pauta. Os requerimentos 526 e 527 foram            
encaminhados à Presidência. Às 10h:08min (dez horas e oito minutos) o Senhor            
Presidente suspendeu a Sessão para uso da Tribuna Livre: Dr. Edward           
Madureira Brasil, Magnífico Reitor da Universidade Federal de Goiás, Eliomar Pires,           
Consultor Jurídico da Câmara Municipal de Goiânia e Presidente da Associação de            
Egressos da UFG. Usaram ainda a Tribuna os Vereadores: Aava Santiago,           
Mauro Rubem, Bessa e Dr. Gian. Às 10h:59 o Sr. Presidente em exercício             
Anselmo Pereira reabriu a presente Sessão e a encerrou às 11h:01 min,            
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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