
 

Ata da quadragésima quarta (44ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 

Às nove (09) horas e vinte e seis (26) minutos, do dia vinte e dois de junho de dois 
mil e vinte um (22.06.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
quadragésima quarta (44ª) 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, designou o 
Vereador CABO SENNA 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; CABO 
SENNA - 1º Secretário em exercício; SANDES JÚNIOR - 2º Secretário em 
exercício. No Expediente foi lido o seguinte documento: Mensagem nº 041/20 
do Gabinete do Prefeito – encaminha Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 
057/2021, processo nº 0155/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 02/2021, que institui 
no âmbito do Município de Goiânia, o incentivo à aprendizagem do jogo de xadrez 
na Rede Pública Municipal de Ensino. Os Vereadores Thialu Guiotti e Cabo 
Senna solicitaram registros de presenças honrosas as visitas da Senhora 
Júlia Vitória, criadora do SPA para mulheres: Soco, Porrada e Armas, do 
Suplente de Vereador, Markim Goyá e do Presidente da Agência Municipal de 
Turismo, Eventos e Lazer, Senhor Valdery José da Silva Júnior. Às 09h41min 
(nove horas e quarenta e um minutos), o Senhor Presidente passou para o 
Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna a Vereadora Gabriela Rodart. O 
Vereador Dr. Gian participou da Sessão de maneira remota. Apresentaram 
matérias os seguintes vereadores: LUCAS KITÃO, Projeto de Lei  que denomina de 
Rua FN 33 Robson Ordones a via cujo marco inicial está localizada na Rua FN 37 e 
cujo marco final está na Avenida Central, no Setor Jardim Fonte Nova, 
requerimentos endereçados à SMS, COMURG  e ao Prefeito; WILLIAN VELOSO, 
requerimentos endereçados ao Presidente da Casa (solicitando realização de 
Sessão Especial em homenagem ao Dia do Cantor Sertanejo e ao Dia do 
Advogado), à SMS (solicitando disponibilidade de vacina para pessoas com 
deficiências, menores de 18 anos que apresentem alguma comorbidade); SABRINA 
GARCÊZ, Projeto de Decreto Legislativo  que concede Título Honorífico de Cidadão 
Goianiense à Sra. Christiane Maria do Valle Santos, Projeto de Lei  que altera a lei 
nº. 9.000, de 27 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
instalação de banheiros químicos nos eventos oficiais, feiras livres e especiais; 
ANDERSON SALES-BOKÃO, Projeto de Lei  que declara como atividade essencial 



as atividades prestadas pelas clínicas e consultórios odontológicos, requerimentos 
endereçados à SANEAGO, COMURG, SMM e ao Prefeito; JOÃOZINHO 
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA e COMURG; GABRIELA 
RODART, requerimentos endereçados à AMMA, SEINFRA, SMM e ao Prefeito; 
HENRIQUE ALVES, requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG e SMM; 
ISAÍAS RIBEIRO, requerimento endereçado à SMM; AAVA SANTIAGO, 
requerimentos endereçados à AMMA e SMM; LEANDRO SENA, Projeto de Lei  que 
determina a emissão anual de laudo de conformidade das antenas de telefonia 
sediadas em Goiânia, Projeto de Lei  que declara de Utilidade Pública a Associação 
Sócio-Cultural e Desportiva do Estado de Goiás, requerimento endereçado ao 
Presidente da Câmara (solicitando Moção de Aplauso para a Apresentadora Silvye 
Alves) e RONILSON REIS, Projeto de Lei  que denomina de Centro Municipal de 
Educação Infantil Pastor Ronaldo Terentin, o CMEI localizado no Conjunto Vera 
Cruz II, nesta Capital. Às 09h48min (nove horas e quarenta e oito minutos), o 
Presidente passou para Ordem do Dia: Veto nº 029/2021 de autoria do Prefeito. 
Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 024/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 068/2020 
de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz - 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 Constituição, Justiça e 
Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador Mauro Rubem - Votação 
Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 
para comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei nº 101/2020 de autoria da Vereadora 
Sabrina Garcêz, que “Institui a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo 
para bicicletas e motocicletas nas vias públicas equipadas com semáforos no 
município”, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento 
Urbano pela Aprovação - Relator: Vereador Wellington Peixoto - 2ª Votação. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção 
do Autógrafo de Lei. Foi aprovada a inclusão e inversão de pauta do Projeto de 
Lei nº 120/21 de autoria da Vereadora Léia Klébia, que “Declara de Utilidade 
Pública a Associação Defesa Comunitária no Conjunto Cachoeira Dourada, GYN-
GO e dá outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela Aprovação – Relator: Vereador Pedro Azulão Jr. – 1ª Votação. O 
referido Projeto foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 174/2020 de autoria do Vereador Kleybe 
Morais que “Altera e acrescenta dispositivos nas leis que especifica (Lei 8.546 de 
23.07.2007/Lei 9.339 de 07.10.2013 (Dispõe sobre contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 
Aprovação - Relator: Vereador Pastor Wilson - 1ª Votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão do Trabalho e Servidores Públicos. Projeto de Lei nº 
205/2020 de autoria do Vereador Lucas Kitão que “Altera o nome da Rua Félix de 
Bulhões (do corredor leste-oeste) para Avenida Leste-Oeste”, com parecer da 
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano pela Aprovação - 
Relator: Vereador Anselmo Pereira - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao 



Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto 
de Lei nº 226/2020 de autoria do Vereador Dr. Gian que “Dispõe sobre a 
instalação de malha de proteção na rede de drenagem do município de Goiânia e dá 
outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
pela Aprovação (emenda aditiva fls. 23) - Relatora: Vereadora Dra. Cristina - 1ª 
Votação. Foi retirado de pauta a pedido do Autor da matéria. Projeto de Lei nº 
030/2021 de autoria do Vereador Leandro Sena que “Proíbe o corte e 
fornecimento (água, esgoto e energia elétrica, durante o estado de calamidade 
pública prorrogado pelo decreto municipal 2.118 de 09/12/2020), com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: Vereador 
Mauro Rubem – 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão dos Direitos 
do Consumidor. Projeto de Lei nº 032/2021 de autoria do Vereador Edgar Duarte 
que “Estabelece diretrizes e estratégias para a divulgação, orientação e tratamento 
psicológico e psiquiátrico para atendimento de estresse pós-traumático, depressão, 
ansiedade, pânico e ao suicídio associado ao isolamento pós pandemia do COVID-
19”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação 
– Relator: Vereador Pastor Wilson – 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à 
Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei nº 189/2021 de autoria do 
Prefeito que “Altera a Lei nº 10.598, de 11 de fevereiro de 2021, que institui o 
programa renda-família no município de Goiânia”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: Vereador Pastor Wilson 
– 1ª Votação. Foi aprovado o Projeto com as Emendas e encaminhado à Comissão 
de Finanças, Orçamento e Economia. Projeto nº 011/2021 de autoria do Vereador 
Romário Policarpo que “Fica denominada Wilson Violati a Sala da Coordenação de 
Manutenção e Serviços Gerais da Câmara Municipal de Goiânia”, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: Vereador 
Pedro Azulão Jr. – 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Foram aprovados os requerimentos nº: 
2612/2021 da Vereadora Léia Klébia, 2811 e 2812/2021 da Vereadora Sabrina 
Garcêz, 2813/2021 do Vereador Lucas Kitão, 2814/2021 da Vereadora Aava 
Santiago, e 2829/2021 do Vereador Anderson Sales. Os requerimentos de nº 
2.831 a 2.925/21 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 2.926 a 2.929/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos 
em Pauta. Às 11h32min (onze horas e trinta e dois minutos), o Presidente em 
exercício, Vereador Cabo Senna, encerrou a presente sessão, convocando 
outra para a próxima para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar 
lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Mesa.x.x 
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