
 

Ata da décima sétima (17ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima 
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.  

As nove (09) horas e vinte e seis (26) minutos, do dia quatorze de abril de dois mil e 
vinte um (14.04.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
décima sétima (17ª) Sessão Ordinária, do primeiro (1º) ano, da décima nona (19ª) 
Legislatura, presidida pelo Vereador ANSELMO PEREIRA que a declarou aberta 
sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o Vereador 
JOÃOZINHO GUIMARÃES, para ler um trecho bíblico e em seguida convidou o 
Vereador Henrique Alves 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 ANSELMO PEREIRA- 
Presidente em exercício; HENRIQUE ALVES - 1º Secretário em exercício; ISAÍAS 
RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. O Vereador Mauro Rubem solicitou 01 (um) 
minuto de silêncio em razão do falecimento do GCM R. Neto. No expediente foram 
lidos os seguintes documentos: Ofício nº 296/21 do Gabinete do Prefeito – 
Encaminha Projeto de Lei nº 044/2021 que "Altera a Lei nº 10.268, de 30/10/2018,  
que dispõe sobre as Normas Gerais de Organização da Administração Tributária do 
Município de Goiânia, institui o quadro próprio de auditoria tributária. Às 09h:34min 
(nove horas, trinta e quatro minutos), o Senhor Presidente em exercício 
ANSELMO PEREIRA passou para o Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os  
Vereadores: Mauro Rubem e Geverson Abel. Apresentaram matérias os 
seguintes vereadores:  GEVERSON ABEL, Projeto de Lei  que “Dispõe sobre a 
criação do Restaurante Popular e dá outras providências”; WILLIAN VELOSO, 
Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas municipais de 
Goiânia incluírem no componente curricular, conteúdo programático que aborde os 
Direitos da Pessoa com Deficiência”; ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Lei que 
“Fica denominada Wilson Violati a Sala da Coordenação de Manutenção e Serviços 
Gerais da Câmara Municipal de Goiânia”; JOÃOZINHO GUIMARÃES, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, Prefeitura, requerimento endereçado ao 
Prefeito, solicitando informações acerca da regularização da área do Centro 
Comunitário do Parque Atheneu, localizado na Unidade 201 - Parque Atheneu”; 
GABRIELA RODART, Projeto de Decreto Legislativo que “Susta parte da alínea ‘a’ 
do Inciso IV, § 3º do Art. 10-A, Decreto nº 1.897 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”; Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a instalação de telas de contenção de lixo nas estruturas de escoamento 
e drenagem de águas pluviais no Município de Goiânia e dá outras providências”; 
Projeto de Lei que “Institui e regulamenta a modalidade de ensino domiciliar no 



âmbito do Município de Goiânia”; Projeto de Lei que “Institui no âmbito do município 
de Goiânia, as orientações educacionais do Ministério da Educação (MEC) como 
parâmetro uno e exclusivo, ao que concerne aplicabilidade da língua portuguesa de 
acordo com a norma culta, aos alunos submetidos à Secretaria Municipal de 
Educação e dá outras providências”; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados à 
Secretaria Municipal de Educação, SEINFRA e SMM; THIALU GUIOTTI, 
requerimento endereçado a COMURG; SANTANA e outros; Projeto de Resolução 
que “Proíbe o porte e a posse de armas nas dependências da Câmara Municipal de 
Goiânia”; ANDERSON SALES, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a implantação de 
caixas coletoras de resíduos sólidos nos bueiros dos logradouros do Município de 
Goiânia, e dá outras providências”; PEDRO AZULÃO JR, requerimentos 
endereçados à SEINFRA, SMT, COMURG, Secretaria Municipal de Esportes, 
EDGAR DUARTE, Projeto de Lei que “Institui a Semana Municipal de Combate aos 
Crimes Cibernéticos”; Projeto de Lei que “Revoga Permissão de Uso de Bem 
Público e dá outras providências”;  MAURO RUBEM, requerimento endereçado à 
Presidência; requerimento endereçado ao Prefeito solicitando a inclusão de 
representantes da Câmara Municipal de Goiânia, dos usuários e do sindicato dos 
trabalhadores do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia na 
comissão que discute o novo transporte coletivo em Goîânia; ISAÍAS RIBEIRO, 
requerimento endereçado ao Secretário Municipal de Saúde, solicitando que sejam 
incluídos no grupo preferencial de vacinação os profissionais lotados no CRAS - 
Centros de Referência e Assistência Social; RONILSON REIS, requerimento 
endereçado à Presidência solicitando a realização de Sessão Especial em 
homenagem aos 22 (vinte e dois) anos da Igreja Batista Renascer; SABRINA 
GARCÊZ, Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 10.187 de 15 de junho de 2018 que 
‘Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do Município de Goiânia , de 
avisos com o número do Disque Denúncia da Central de Atendimento à Mulher 
(Disque 180) e dá outras providências”; requerimento endereçado à SEINFRA, 
solicitando “esclarecimentos quanto à execução das obras de pavimentação 
asfáltica, galeria de águas pluviais e obras complementares no Residencial Paulo 
Pacheco I e II, região noroeste de Goiânia”; ANDERSON SALES, requerimentos 
endereçados à AMMA, SEINFRA, COMURG, SEPLANH,  Secretaria Municipal de 
Educação e SMM; LEANDRO SENA, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 
regulamentação e funcionamento dos escritórios compartilhados no município de 
Goiânia”, requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG; MARLON TEIXEIRA, 
Projeto de Lei que “Institui a disciplina Direitos Humanos e Políticas Afirmativas na 
grade curricular do 1º ao 9º ano do ensino fundamental de todas as escolas 
municipais e dá outras providências”; ANSELMO PEREIRA, requerimentos 
endereçados à SEINFRA, AMMA, COMURG e SMM. Às 10h (dez horas) o Senhor 
Presidente passou para a Ordem do Dia: A Vereadora Gabriela Rodart justificou 
que precisaria se ausentar da Sessão e deixou registrado o seu Pedido de Vista no 
Requerimento nº 1066/2021 do Vereador Mauro Rubem. Veto nº 065/2021 de 
autoria do Prefeito. Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 130/2020, oriundo do 
Projeto de Lei nº 087/2018 de autoria do Vereador Anderson Sales, que “Dispõe 



sobre a implantação da logística reversa de pneus usados no município de Goiânia”, 
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção do 
Veto - Relator: Vereador Izídio ALves - Votação Única. Foi rejeitado o veto e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 
Prefeito.Aprovada Inclusão e Inversão de Pauta do Projeto de Lei nº 144/2020 
de autoria do Vereador Anderson Sales, que “Concede denominação a área 
localizada na confluência da Rua Humaitá com a Rua Araraquara e Rua França no 
Setor Jardim Novo Mundo que passa a se chamar Praça Antônio Caboclo. Projeto 
de Lei nº 015/2020 de autoria do Vereador Lucas Kitão, que “Altera a Lei 
Complementar nº 203 de 20 de janeiro de 2010, institui convênios ou concessões 
comuns de parcerias público-privadas e dá outras providências”, com parecer da 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relatora: 
Vereadora Dra. Cristina - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 
294/2018 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz, que “Concede ressarcimento 
via processo administrativo pelos danos causados pela falta de manutenção ou 
manutenção inadequada nas vias públicas de responsabilidade da Prefeitura de 
Goiânia”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 
Aprovação - Relator: Vereador Wellington Peixoto - 1ª Votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Obras e Patrimônio. Projeto de Lei nº 007/2020 de 
autoria do Vereador Anselmo Pereira que “Altera a Lei nº 9.707/2015 que institui 
no calendário oficial de datas e eventos do Município de Goiânia, o Dia do 
Mecânico", com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
pela Aprovação - Relatora: Vereadora Sabrina Garcêz - 2ª Votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo 
de Lei. Projeto de Lei n 068/2020 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz que 
“Institui a Campanha de Conscientização da Amputação denominada Abril Laranja, 
mês de prevenção da perda de membros no município de Goiânia”, com parecer da 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relator: 
Vereador Emilson Pereira - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 
273/2020 de autoria do Vereador Anselmo Pereira que “Dispõe sobre declarar de 
utilidade pública a Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás e dá outras 
providências”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Geverson Abel - 2ª Votação. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção 
do Autógrafo de Lei. 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. Foi aprovado e encaminhado 
ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. 
Foram aprovados os requerimentos: 821/2021 do Vereador Edgar Duarte, 
931/2021 do Vereador Geverson Abel, 996/2021 e 1044/2021 da Vereadora Sabrina 



Garcêz, 1065/2021 do Vereador Cabo Senna, 1066/2021 do Vereador Mauro 
Rubem - Aprovado Pedido de Vista aos Vereadores Gabriela Rodart e Cabo Senna. 
Os requerimentos  1067 ao 1130/2021 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento 
Interno.  Os requerimentos 1131 a 1135/2021 foram enviados à Diretoria 
Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 10h:49min (dez horas e quarenta e 
nove minutos) o Senhor Presidente  Vereador ROMÁRIO POLICARPO encerrou a 
presente Sessão, convocando 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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