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Ata da sexagésima terceira (63ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

Às nove (09) horas e vinte e dois (22) minutos, do dia trinta e um de agosto de dois 
mil e vinte um (31.08.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
sexagésima terceira (63ª) 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; ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. No expediente foram 
lidos os seguintes documentos: Ofício nº 235/20 do Gabinete do Prefeito - 
encaminha Projeto de Lei nº 051/2020 que autoriza permissão de uso de área 
Pública Municipal à Associação Beneficente de Mulheres do Estado de Goiás 
(ABMEG) no Setor Jardim Guanabara, nesta capital e Ofício nº 468/21 do 
Gabinete do Prefeito - encaminha requerimento para Indicação da composição do 
Conselho Fiscal de Assistência à Saúde do Servidor - CFS. Às 09h41min (nove 
horas e quarenta e um minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno 
Expediente. Utilizaram a tribuna os Vereadores: Gabriela Rodart e Mauro 
Rubem. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: MARLON TEIXEIRA, 
Projeto de Lei que “Cria o Programa Passaporte de Vacinação Municipal contra 
COVID-19 e dá outras providências”; JOÃOZINHO GUIMARÃES, Projeto de Lei 
que “Dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores de órgãos, medula 
óssea e ossos no município de Goiânia - GO”, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de bares, restaurantes, casas noturnas e congêneres a adotar 
medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco”, Projeto de Lei que 
“Dispõe sobre o desconto no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - sobre 
edificações comerciais e residenciais nos quais sejam instalados painéis de energia 
solar”, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 
que comercializam pneus de receberem pneus usados para serem retirados pelos 
fabricantes e/ou importadores”, Projeto de Lei que “Institui a matéria de Noções de 
Direito como tema a ser abordado nas escolas municipais de Goiânia”, Projeto de 
Lei que “Cria o Vale Transporte do Desempregado no âmbito municipal e dá outras 
providências”, Projeto de Lei que “Denomina Praça Tenente Ananias a praça 
inominada, situada na confluência entre a Rua 21, Unidade 201, Parque Atheneu”, 
requerimentos endereçados ao Prefeito, SEINFRA e SMM; ISAÍAS RIBEIRO, 
Projeto de Lei que “Institui o Programa Lar Seguro que visa executar as alterações 



 

necessárias para adaptar o ambiente doméstico dos idosos e dos deficientes físicos 
de baixa renda e dá outras providências"; THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei que 
“Institui no calendário oficial do município de Goiânia, o Dia do Recreador 
Hospitalar”; requerimentos endereçados à AMMA e SEINFRA; SEBASTIÃO 
PEIXOTO, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigação dos clubes esportivos e 
recreativos do município de Goiânia que receberam doação de áreas públicas 
tenham como encargo franquear o acesso da população às suas dependências 
durante 01 (um) dia na semana e dá outras providências”, Projeto de Decreto 
Legislativo que “Concede Título de Cidadão Goianiense ao Sr. Dr. Ismael 
Alexandrino Júnior pelos relevantes serviços prestados ao Município de Goiânia, 
Projeto de Decreto Legislativo que “Concede Título de Cidadão Goianiense ao Sr. 
Henrique Luiz Eboli pelos relevantes serviços prestados ao Município de Goiânia”; 
LUCIULA DO RECANTO, Projeto de Lei que “Acrescenta o Art. 2-E à Lei nº 9.843 
de 09 de junho de 2016, para dispor sobre a obrigatoriedade de prestação de 
socorro aos animais atropelados no âmbito do município de Goiânia”; Projeto de Lei 
que “Inclui dispositivo à Lei nº 9.807 de 29 de abril de 2016, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de manutenção de uma unidade de combate a incêndio e prestação 
de primeiros socorros nos estabelecimentos que especifica, para estabelecer a 
necessidade de instalação de hidrantes estratégicos nos parques e proximidades 
dos empreendimentos de impacto no Município de Goiânia; Projeto de Lei 
Complementar que “Acrescenta o Artigo 52-A à Lei Complementar nº 335 de 01 de 
janeiro de 2021, para dispor sobre a obrigatoriedade de prestação dos primeiros 
socorros e castração dos animais resgatados em órgãos públicos municipais pela 
Diretoria de Vigilância em Zoonoses do Município de Goiânia”; LUCAS KITÃO, 
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a instituir o Dia Livre de Tributos no 
Município de Goiânia”; requerimentos endereçados à COMURG; ISAÍAS RIBEIRO, 
requerimentos endereçados à SMS, SEINFRA e PREFEITO; CABO SENNA, 
requerimento endereçado à Presidência solicitando que seja enviada uma Moção de 
Repúdio ao Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com pedido de 
rejeição da Câmara Municipal de Goiânia à proposta formulada pela relatora do 
Projeto de Lei Complementar nº 112/2021 que dispõe sobre o novo Código Eleitoral, 
Deputada Margarete Coelho (PP-PI) que inclui a obrigatoriedade de uma 
quarentena de cinco anos para Militares das Forças Armadas, Policiais Militares, 
Bombeiros Militares, Policiais Civis, Magistrados e Integrantes do Ministério Público 
que desejam disputar as eleições”; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que “Dispõe 
sobre a Política Municipal para a População Migrante com objetivos, princípios, 
diretrizes e ações prioritárias”; requerimentos endereçados à SMM, SEMAD e 
COMURG; RAPHAEL DA SAÚDE, requerimento endereçado à Presidência  
solicitando a realização de Sessão Solene em Homenagem ao Dia Nacional do 
Agente Comunitário de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias; HENRIQUE 
ALVES, requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG e OVG e ANSELMO 
PEREIRA, requerimentos endereçados à CMTC, COMURG, SMM, ENEL, SEINFRA  
e SEDEC. O Vereador Joãozinho Guimarães solicitou registro de presença 
honrosa do Tenente Alexandre do Corpo de Bombeiros. Às 10h01min (dez 



 

horas e um minuto), o Presidente passou para Ordem do Dia: Aprovada a 
Inclusão e Inversão do Ofício nº 468/21 do Gabinete do Prefeito - encaminha 
requerimento para Indicação da composição do Conselho Fiscal de Assistência à 
Saúde do Servidor - CFS - Foi aprovado pedido de vistas ao Vereador Anselmo 
Pereira. Veto nº 028 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 
021/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 333/18 de autoria da Vereadora Sabrina 
Garcez que “Altera a Lei nº 10.211 de 11/07/2018, que dispõe sobre a 
regulamentação do engarrafamento, armazenamento, depósito, venda e distribuição 
de botijões de gás liquefeito de petróleo-GLP”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador 
Bruno Diniz - Votação Única. Foi desconsiderado o voto do Vereador Anselmo 
Pereira, tendo em vista que o Vereador Juarez Lopes, por um equívoco votou em 
seu lugar. Foi mantido o veto e enviado ao Núcleo de Processamento e Controle 
para comunicar ao Prefeito. Veto nº 033 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao 
Autógrafo de Lei nº 040/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 145/2019 de autoria do 
Vereador Anselmo Pereira que “Condiciona o funcionamento de distribuidoras de 
bebidas, supermercados e outros, que vendam bebidas alcoólicas, à instalação de 
câmeras de monitoramento”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador Mauro Rubem -  Votação 
Única. Foi mantido o veto e enviado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
comunicar ao Prefeito. Às 10h22min (dez horas e vinte e dois minutos), o 
Senhor Presidente suspendeu a presente Sessão para que os visitantes da 
Galeria fizessem o uso da máscara, ou deixassem a galeria. Às 10h23min (dez 
horas e vinte e dois minutos), a Sessão foi reaberta.  Veto nº 046 de autoria do 
Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 069/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 
245/2019 de autoria do Vereador Carlin Café que “Dispõe sobre a implementação 
do aplicativo Escolargyn para fins de identificação dos usuários de veículos de  
transporte escolar devidamente cadastrados junto ao Órgão Municipal competente”, 
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção do 
Veto - Relator: Vereador Geverson Abel -  Votação Única. Foi mantido o veto e 
enviado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. 
Projeto de Lei nº 271/2020 de autoria do Vereador Cabo Senna que "Denomina 
Adelaide Pereira Cianca o Parque Municipal do Setor Jardim Bom Jesus e dá outras 
providências”, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento 
Urbano pela Aprovação - Relator: Vereador Bruno Diniz - 2ª Votação. Foi aprovado 
e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 113/2021 de autoria do Prefeito que 
"Denomina Unidade de Saúde da Família - USF, Valéria Aparecida Martins da Silva 
a Unidade situada na Avenida Central, Quadra 56, Lote 16, Setor Garavelo B, nesta 
capital”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 
Aprovação - Relator: Vereador Pastor Wilson - 1ª Votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. 
Projeto de Lei nº 131/2021 de autoria do Vereador Thialu Guiotti que “Institui no 
Calendário Oficial do Município de Goiânia, o Dia do Gastrônomo a ser 



 

comemorado no dia 10 de maio de cada ano”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Pastor Wilson - 
1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 243/2021 de autoria do Vereador Clécio 
Alves que “Dispõe sobre denominação de praça pública - Praça Inês Maria de 
Jesus Xavier situada na Avenida Copacabana com Avenida Genésio de Lima Brito, 
Jardim Balneário Meia Ponte”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Geverson Abel - 1ª Votação. Foi 
aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento 
Urbano. Os requerimentos de nº 5.713 a 5.759/2021 foram aprovados de plano, 
pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno. Os requerimentos nº 5.760 a 5.761 foram enviados à Diretoria 
Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h27min (onze horas e vinte  sete 
minutos), o Presidente em exercício, Vereador Clécio Alves, 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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