
 

Ata da quinquagésima quarta (54ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 

décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

Às nove (09) horas e quatorze (14) minutos, do dia dez de agosto de dois mil e vinte 

um (10.08.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

quinquagésima quarta (54ª) 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 

designou 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: Mensagem nº 047/21 do Gabinete do Prefeito 

– Encaminha Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 064/2021, oriundo do Projeto de 

Lei nº 209/2020, de autoria do Vereador Cabo Senna, que altera dispositivos da Lei 

nº 7.771 de 29 de dezembro de 1997, que cria o Conselho Municipal de Educação 

de Goiânia. Mensagem nº 048/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto 

Integral ao Autógrafo de Lei nº 071/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 101/2020, de 

autoria da Vereadora Sabrina Garcez, que institui a implantação de faixas de 

retenção e recuo exclusivo para bicicletas e motocicletas nas vias públicas 

equipadas com semáforos no município de Goiânia. Mensagem nº 049/21 do 

Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 072/2021, 

oriundo do Projeto de Lei nº 205/2020, de autoria do Vereador Lucas Kitão, que 

altera o nome da Rua Félix de Bulhões para Avenida Leste-Oeste. Mensagem nº 

050/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 

77, de 30/06/21, - oriundo do Projeto de Lei nº 189/202, que altera a Lei nº 10.598, 

de 11 de fevereiro de 2021, que instituiu o Programa Renda Família no município de 

Goiânia. Mensagem nº 051/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto Parcial 

ao Autógrafo de Lei nº 78, de 30/06/21, oriundo do P.L nº 084/21, que estabelece 

multa e suspensão de qualquer veiculação publicitária, misógina, sexista ou 

estimuladora de agressão e violência sexual no município de Goiânia. Mensagem 

nº 052/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto Integral ao Autógrafo de Lei 

nº 81, de 07/07/21, oriundo do P.L nº 015/21, que altera dispositivos da Lei nº 

10.239, de 05/09/2018, que dispõe a instituição e funcionamento da Unidade 

Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal. Mensagem nº 053/21 do Gabinete do 

Prefeito – Encaminha Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 86, de 14/07/21, oriundo 

do P.L nº 046/21, que define as atividades desempenhadas por lojas de matérias de 

construção que especifica como essenciais e autoriza sua abertura e 



funcionamento. Mensagem nº 054/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto 

Integral ao Autógrafo de Lei nº 83, de 13/07/21, oriundo do P.L nº 012/2021, que 

torna prioritárias as vagas disponíveis em instituições públicas de educação infantil 

do Município de Goiânia para as crianças na forma que especifica. Ofício nº 435/21 

do Gabinete do Prefeito – encaminha Projeto de Lei nº 258/2021 que institui a 

Taxa de Limpeza Pública – TLP no Município de Goiânia. Ofício nº 439/21 do 

Gabinete do Prefeito – Mensagem para conhecimento sobre abertura de crédito 

adicional extraordinário no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) à 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS/FMS. Ofício nº 450/21 do Gabinete do 

Prefeito – encaminha Projeto de Lei nº 259/2021 que “dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras 

providências”. Ofício nº 451/21 do Gabinete do Prefeito – encaminha Projeto de 

Lei nº 260/2021 que “Institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025”, 

de acordo com a Lei Orgânica do Município de Goiânia. O Vereador Anselmo 

Pereira solicitou realização de um minuto de silêncio em razão do falecimento 

do ex-governador Ary Valadão. Às 09h23min (nove horas e vinte e três 

minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram 

a tribuna os Vereadores Thialu Guiotti, Gabriela Rodart, Leandro Sena, Kleybe 

Morais e Santana Gomes. A Vereadora Sabrina Garcêz participou da Sessão 

de maneira remota.  Apresentaram matérias os seguintes vereadores: CLÉCIO 

ALVES, Projeto de Lei que dispõe sobre o Programa da avaliação oftalmológica 

para os filhos de trabalhadores da Companhia de Urbanização de Goiânia – 

COMURG e dá outras providências; ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei  que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a declarar cidades irmãs a cidade de Tóquio, 

capital do Japão e Goiânia, capital do Estado de Goiás, Brasil, Projeto de Lei que 

institui o Dia da Imigração Japonesa e dá outras providências, Projeto de Lei que 

dispõe sobre declarar de Utilidade Pública a Catedral Apostólica Mundial El Shadai 

e dá outras providências, Projeto de Lei que dispõe sobre declarar de Utilidade 

Pública o Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier e dá outras providências, 

requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando realização de Sessão 

Especial em comemoração do aniversário de criação da Associação dos Servidores 

da Universidade Federal de Goiás – ASUFEGO, atual SINT-IFESGO no dia 27/08 

no auditório Jaime Câmara), requerimentos endereçados à COMURG, SEINFRA, 

AMMA, SMM, SEPLANH, SEDEC, SME e ao Prefeito; JOÃOZINHO GUIMARÃES, 

Projeto de Lei que declara de Utilidade Pública a Associação dos Moradores de 

Vilas Isaura e Jardim Xavier – AMOVIJAX, requerimentos endereçados à GOINFRA, 

SMM, SEINFRA, Prefeito de Goiânia e Prefeito de Aparecida; ANDERSON SALES 

BOKÃO Projeto de Lei que concede denominação a área localizada na Avenida 

Acary Passos, confrontando com APM 14 e Córrego Água Branca no Residencial 

Vale do Araguaia, que passa a se chamar Parque Municipal Marcos Antônio 

Machado – Marcão, requerimentos endereçados à SEPLANH (solicitando 

informação sobre a regularização de loteamento localizado na Rua Trans brasiliana, 

Qd.138, Lt. 05B com Rua Goiás, Goiânia-GO, requerimentos endereçados à SMS 

,SEINFRA, SMM, COMURG e ENEL; PASTOR WILSON, Projeto de Lei que dispõe 



sobre a gratuidade do transporte coletivo público no município de Goiânia às 

pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 64 (sessenta e quatro) 

anos e dá outras providências; ISAÍAS RIBEIRO, Projeto de Lei que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do uso de microcâmeras integrando equipamento de uso pessoal 

dos agentes da Guarda Civil Metropolitana da cidade de Goiânia nas atividades 

operacionais e a instalação de câmeras de vigilância no exterior de viaturas dos 

órgãos de segurança pública; Projeto de Lei que institui o “Auxílio Amparar” 

destinado à crianças e adolescentes que perderam ambos genitores ou 

responsáveis em decorrência da contaminação do novo coronavírus (COVID-19), 

requerimentos endereçados ao Presidente da Casa (solicitando realização de 

Sessão Especial para homenagear os voluntários de projetos sociais desta capital e 

Sessão Especial para homenagear as equipes do UNP – Universal nos Presídios); 

LUCIULA DO RECANTO, Projeto de Lei que denomina de “Praça Policial Sara 

Cardoso” a área pública municipal destinada a praça, área APM12, que fica na 

Avenida dos Flamboyants com a Avenida das Laranjeiras, no Parque das 

Laranjeiras, Município de Goiânia; THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei que institui no 

Calendário Oficial do Município de Goiânia o “Dia do Esporte Amador”, 

requerimentos endereçados à SEINFRA, SMT, SMM e ao Prefeito; LÉO JOSÉ, 

Projeto de Lei que altera a Lei nº. 9.849, de 14 de junho 2016 que institui no 

Calendário Oficial de Eventos do Município de Goiânia o Festival Villa Mix; 

GABRIELA RODART, Projeto de Lei que altera a denominação da Rua Che 

Guevara para Rua Apóstolo Paulo; RAPHAEL DA SAÚDE, Projeto de Lei que 

concede a denominação na Farmácia Distrital Oeste localizada na Avenida Senador 

Canedo com Av. Gercina Borges Teixeira Lote 412, Conjunto Vera Cruz I, 

CEP:74.493-160, Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a criar mutirões 

médicos para consultas especializadas e cirurgias eletivas para pacientes em fila de 

espera na rede pública municipal de saúde, Projeto de Lei que dispõe sobre a 

criação do Programa “Doar para Construir” que cria depósitos para armazenamento 

de sobras de materiais de construção para doação às pessoas de baixa renda e 

entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos e dá outras providências, 

requerimentos endereçados à SMS e SEINFRA; WILLIAN VELOSO, Projeto de Lei 

que estabelece que 20% (vinte por cento) das árvores plantadas em espaços 

públicos no município de Goiânia deverão ser frutíferas e, preferencialmente 

originárias do Cerrado; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei que institui no 

Calendário de Eventos Oficiais do Município de Goiânia, a campanha de incentivo 

ao aleitamento materno, denominado “Agosto Dourado” e dá outras providências, 

Projeto de Decreto Legislativo que concede título honorífico de Cidadão Goianiense 

ao Sr. Fábio Cammarota; requerimentos endereçados ao Secretário Municipal de 

Educação (solicitando informações quanto ao retorno do pagamento dos vales-

transporte aos servidores temporários, nesse momento de retorno das atividades 

escolares e requerimento solicitando informações sobre previsão de novo concurso 

público para o cargo de docente), à Presidência da Casa (solicitando a realização 

de Sessão Especial para entrega da Medalha José Dias Nunes (Tião Carreiro) – Rei 

da Viola, a ser realizada no Plenário da Câmara; EDGAR DUARTE, Projeto de Lei 



que “Altera a Lei Complementar nº. 011 de 11 de maio de 1992 que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia”; AAVA SANTIAGO, 

Projeto de Lei que institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 

Goiânia o Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política de Gênero, a 

ser comemorado anualmente no dia 14 de março e dá outras providências; LÉIA 

KLÉBIA, Projeto de Lei que cria o Dossiê das Mulheres no âmbito do Município de 

Goiânia e dá outras providências, requerimentos endereçados à SMM e COMURG; 

RONILSON REIS, Projeto de Emenda à Lei Orgânica que modifica a Lei Orgânica 

do Município de Goiânia para inserir a alínea ‘L’ ao inciso I do Artigo 20A, a fim de 

proibir contratação de pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual; 

SANTANA GOMES,  Projeto de Lei Complementar que revoga os artigos 28, o §2º 

do artigo 66 e artigo 68 da Lei Complementar nº. 335, de 1º de janeiro de 2021, 

requerimento endereçado ao Prefeito de Goiânia solicitando a devolução do Projeto 

de Lei que cria a taxa de limpeza pública no município de Goiânia; GEVERSON 

ABEL, Projeto de Decreto Legislativo  que concede título honorífico de cidadania 

goianiense a Mario Joacy Alves, Projeto de Decreto Legislativo  que concede título 

honorífico de cidadania goianiense a Laura Maria de Jesus, requerimentos 

endereçados à Presidência da Casa (solicitando realização de Sessão especial em 

Homenagem aos 110 anos da Igreja Assembléia de Deus), à Mesa Diretora 

(solicitando retorno ao exercício do mandato a partir de primeiro de Agosto); 

KLEYBE MORAIS,  Projeto de Resolução  que altera a Resolução nº. 026 de 19 de 

dezembro de 1991 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia; AAVA 

SANTIAGO, requerimentos endereçados à Presidência da Casa (solicitando a 

autorização da reserva do Plenário para a realização da Palestra “EU SOU 

MAGNÍFICA – Construção e fortalecimento da autoconfiança feminina”, à OAB 

(solicitando estudo acerca do Projeto de Lei nº. 258/2021 de autoria do Prefeito que 

“Institui a Taxa de Limpeza Pública”, SEPLANH, SEINFRA, SMM e SEMAD; 

MAURO RUBEM, requerimentos endereçados ao Secretário Municipal de Saúde 

solicitando com urgência o início de um processo licitatório para contratação de 

pessoa jurídica especializada para prestação de serviços continuados em limpeza, 

higienização e conservação de instalações física internas e externas e ainda, 

limpeza e/ou desinfecção de superfícies, mobiliários e equipamentos hospitalares, 

com fornecimento de mão de obra, equipamentos, utensílios e materiais, a ser 

empreendida nas unidades assistenciais e demais dependências da Secretaria 

Municipal de Saúde, ao Prefeito (solicitando a suspensão do retorno às aulas 

presenciais nas instituições de ensino da Rede Municipal de Educação, enquanto 

não realizada por completo a imunização de toda a população que reside, trabalha 

ou estuda na Região Metropolitana de Goiânia e solicitando a instalação de 

Câmeras portáteis nas viaturas e nas fardas da Guarda Civil Metropolitana de 

Goiânia); CABO SENNA, requerimento endereçado ao Presidente da Casa 

(solicitando realização de Moção de Aplauso em reconhecimento aos méritos por 

ato de bravura e heroísmo do guerreiro, Soldado QPPM Aguiar (João Pinto Aguiar 

Filho); LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados à AMMA, SMM e COMURG; 

LEANDRO SENA, requerimentos endereçados à SMM e à SEINFRA; DR. GIAN, 



requerimento endereçado ao Prefeito. Às 10h47min (dez horas e quarenta e sete 

minutos), o Presidente passou para Ordem do Dia: Foi aprovada a inclusão e 

inversão do Projeto de Resolução nº. 0015/21 que concede licença para tratar 

de interesse particular ao Vereador Anderson Sales Bokão. O referido Projeto 

foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Veto nº 

062/2021 de autoria do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 125/2020, 

oriundo do Projeto de Lei nº 358/2019 de autoria do Vereador Paulo Magalhães  que 

“Dispõe sobre a criação de Programa de Bolsas de Estudo para a Terceira Idade, a 

instituição do título Universidade Amiga do Idoso e a destinação preferencial de 

vagas”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

Rejeição- 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 162/2021 de autoria do Vereador Lucas Kitão que “Declara de 

utilidade pública a Associação Espírita Casa de Boiadeiro - AECB, entidade sem fins 

lucrativos”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

Aprovação - Relator: Vereador Geverson Abel - 1ª Votação. Foi aprovado e 

encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de 

Lei nº 247/2020 de autoria do Vereador Romário Policarpo que “Fica 

denominado como Escola Municipal Bispo Abigail Carlos de Almeida, a Escola 

Municipal Santa Helena, localizada na Avenida Curitiba, Vila Paraíso e dá outras 

providências”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia pela Aprovação - Relator: Geverson Abel - 2ª Votação. Foi aprovado e 

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo 

de Lei. Projeto de Lei nº 021/2021 de autoria da Vereadora Aava Santiago que 

“Institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Goiânia o Dia de 

Combate à Intolerância Religiosa”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Joãozinho Guimarães - 2ª 

Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 

para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 060/2021 de autoria do 

Vereador Edgar Duarte que “Institui o Programa Medicamento em Casa e dá 

outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

pela Aprovação - Relator: Vereador Kleybe Morais - 1ª Votação. O referido projeto 

foi retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de Decreto Legislativo nº 054/2020 

de autoria do Vereador Anselmo Pereira que Concede Título Honorífico de 

Cidadania Goianiense ao Senhor Felisberto Tavares, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: Vereador Pedro Azulão 

Jr. – Votação Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 

Controle para confecção do Decreto. Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2020 

de autoria do Vereador Dr. Gian que Concede Título Honorífico de Cidadania 

Goianiense ao Senhor José Luiz Costa da Conceição, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: Vereador Izídio Alves – 

Votação Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 

Controle para confecção do Decreto. Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2021 

de autoria do Vereador Juarez Lopes que “Concede título honorífico de cidadão 



goianiense ao Senhor Karlos Márcio Vieira Cabral”, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: Vereador Pastor Wilson– 

Votação Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 

Controle para confecção do Decreto. Foram aprovados os requerimentos nº: 

3112, 3795 e 3796/2021 do Vereador Mauro Rubem, 3794/2021 e 4278/2021 do 

Vereador Cabo Senna, 3798 e 4274/2021 da Vereadora Aava Santiago, 3824 e 

4093/2021 do Vereador Anderson Sales, 4092/2021 da Vereadora Gabriela Rodart, 

4094/2021 do Vereador Leandro Sena, 4095/2021 do Vereador Joãozinho 

Guimarães, 4096 a 4097/2021 da Vereadora Léia Klébia, 4105/2021 do Vereador 

Romário Policarpo, 4279 a 4280/2021 do Vereador Lucas Kitão e do Vereador 

Thialu Guiotti. O Vereador Ronilson Reis solicitou o registro da presença 

honrosa do Senhor Ismael de Jesus (Gerente de Articulações e Ações 

Temáticas da Juventude da Secretaria de Direitos Humanos). Os 

requerimentos de nº 4.293 a 4.440/21 foram aprovados de plano, pelo Senhor 

Presidente, de acordo com o que determina a alínea “3825a” do artigo 82 do 

Regimento Interno. Os requerimentos nº 4.441 a 4.455/2021 foram enviados à 

Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. O requerimento nº. 4.456/21 

foi enviado à Presidência da Casa. Às 11h19min (onze horas e dezenove 

minutos), o Presidente em exercício, Vereador Anselmo Pereira, encerrou a 

presente sessão, convocando outra para o dia seguinte 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. 
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