
 

Ata da décima (10ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima nona (19ª) 

Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia (Sessão Mista). 

As nove (09) horas e dezesseis (16) minutos, do dia vinte e três de fevereiro de dois 
mil e vinte um (23.02.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
décima (10ª) 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 
WILLIAN VELOSO para ler um trecho bíblico e em seguida, o Senhor Presidente 
convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA, 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; SANDES JÚNIOR - 2º Secretário 
em exercício. Não houve expediente para ser lido. Às 09h:28min (nove horas 
vinte e oito minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. 
Usaram a Tribuna os Vereadores: Mauro Rubem, Ronilson Reis e Sargento 
Novandir.  Apresentaram matérias os seguintes vereadores: MAURO RUBEM E 
OUTROS, requerimento endereçado à Presidência solicitando a instalação de uma 
Comissão Especial de Inquérito para investigar as irregularidades nos serviços 
prestados pela ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS no município de Goiânia o qual foi lido 
em Plenário pelo Vereador Anselmo Pereira; THIALU GUIOTTI, Projeto de Decreto 
Legislativo que “Concede ao Senhor Juvenil Saturnino Fernandes, Título Honorífico 
de Cidadania Goianiense”, Projeto de Decreto Legislativo que “Concede à Senhora 
Juliana Viana de Sousa Barbosa” Título Honorífico de Cidadania Goianiense; 
requerimentos endereçados a SEINFRA e requerimento endereçado à Presidência 
solicitando a realização de Sessão Solene em homenagem ao aniversário da Igreja 
Assembleia  de Deus Ministério Jardim América (Madureira); CLÉCIO ALVES, 
requerimentos endereçados à SEINFRA; AAVA SANTIAGO, requerimento 
endereçado à Presidência solicitando a realização de Sessão Especial de entrega 
da Comenda “Consuelo Nasser” à servidora Aparecida Marmara Costa, 
requerimento endereçado à Secretaria de Estado de Educação a fim de que prestem 
esclarecimentos  a cerca de circulares expedidas por aquele órgão; ISAÍAS 
RIBEIRO, requerimentos endereçados a Secretaria Municipal de Mobilidade; 
JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados ao Prefeito, SEINFRA, 
AMMA e CMTC; PEDRO AZULÃO JR., requerimentos endereçados à SEINFRA, 
Secretaria Municipal de Educação e COMURG; SABRINA GARCEZ, requerimento 
endereçado ao Secretário Municipal de Finanças para que seja feito levantamento 
da arrecadação total da tarifa TP-3, requerimento endereçado à Presidência 
solicitando a realização de Audiência Pública sobre o Atendimento Psicológico para 
Parturientes e requerimento endereçado ao Secretário Municipal de Saúde, 
solicitando que seja designado  01 (um ) membro desta Casa de Leis para compor o 
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE); DR. GIAN, 
requerimento endereçado à SMT; ROMÁRIO POLICARPO, requerimento 



endereçado à SEINFRA; GEVERSON ABEL, requerimento endereçado ao Prefeito; 
LUCAS KITÃO, requerimento endereçado ao Governo do Estado de Goiás 
solicitando a reanálise da tributação de combustíveis no município de Goiânia, 
requerimentos endereçados a SEINFRA, Secretaria Municipal de Mobilidade, 
COMURG, CMTC, SEINFRA, ANDERSON SALES, requerimentos endereçados à 
SEINFRA, COMURG, Secretaria Municipal de Saúde e Prefeito; ANSELMO 
PEREIRA, requerimentos endereçados a SEINFRA, COMURG, Prefeito, PAULO 
HENRIQUE, requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Esportes, 
COMURG, SEINFRA e  Secretaria Municipal de Educação; CABO SENNA e 
SARGENTO NOVANDIR, requerimento endereçado à Presidência solicitando ao 
Governo do Estado de Goiás a inclusão de todos os profissionais do Corpo de 
Bombeiros e da Polícia Militar no quadro de prioridades no plano de vacinação; 
CABO SENNA, requerimentos endereçados à Secretaria de Mobilidade Urbana, à 
Presidência solicitando a implantação de faixa de pedestres e ao Governador do 
Estado, solicitando a reabertura dos hospitais particulares fechados; LÉIA KLÉBIA, 
requerimento endereçado à Presidência solicitando que seja fixado no Calendário 
desta Casa, a Semana da Criança, a ser realizado no Hall de entrada desta Casa de 
Leis. O Vereador Leandro Sena solicitou registro em Ata como presença honrosa a 
visita dos Senhores: Pastor Agostinho e Pastora Mara. A Vereadora Léia Klébia 
participou da sessão de maneira remota e solicitou que se registre em Ata a sua 
assinatura no requerimento que solicita a instauração de Comissão Especial de 
Inquérito da ENEL. Às 10h:04min (dez horas e quatro minutos) o Senhor 
Presidente passou para a Ordem do Dia: Foi aprovada a inclusão e inversão de 
Pauta do Projeto de Resolução nº 225/2021 de autoria do Vereador Mauro 
Rubem, que “Institui a Frente Parlamentar Vacina para Todos Já/Goiânia da COVID-
19”, com parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social pela Aprovação - 
Relator: Vereador Marlon Teixeira - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para confecção de Autógrafo de Lei. Projeto 
de Lei Complementar nº 032/2019 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, que 
“Altera a Lei Complementar nº 14 de 29/12/1992, que institui o Código de Posturas 
de Goiânia, para alterar o art. 145 e dá outras providências”, com parecer da 
Comissão Mista, Avocado, sem parecer conclusivo – Relator: Vereador Rogério 
Cruz - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº  049/2019 de 
autoria da Vereadora Léia Klébia, que “Dispõe sobre a avaliação periódica da 
estrutura física das escolas da Rede Pública Municipal e dá outras providências”, 
com parecer da Comissão de Obras e Patrimônio pela Aprovação - Relator: 
Vereador Divino Rodrigues - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para confecção de Autógrafo de Lei.  Projeto de Lei nº 
223/2019 de autoria do Vereador Divino Rodrigues, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da reciclagem e compostagem de resíduos sólidos orgânico no 
âmbito do município de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da 
Comissão do Meio Ambiente pela Aprovação - Relator: Vereador Zander - 2ª 
Votação. Foi aprovado Pedido de Vista ao Vereador Mauro Rubem. Projeto de Lei 
nº 274/2019 de autoria do Vereador Romário Policarpo, que “Dispõe sobre a 
preparação para a aposentadoria e o acompanhamento de servidores aposentados 
e dá outras providências”, com parecer da Comissão do Trabalho e Servidores 
Públicos pela Aprovação - Relator: Vereador Rogério Cruz - 2ª Votação. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção 



de Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 032/2019 de autoria do Vereador Cabo 
Senna, que “Dispõe sobre a reserva de vagas em áreas de estacionamento para 
pessoas com dificuldade de locomoção decorrente de doenças crônicas”, com 
parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano pela 
Aprovação - Relator: Vereador Wellington Peixoto - 2ª Votação. Foi aprovado Pedido 
de Vista ao Vereador Bessa. Projeto de Lei nº 100/2020 de autoria da Vereadora 
Sabrina Garcêz, que “Dispõe sobre a implementação provisória para transporte 
complementar ao transporte público de Goiânia, com o auxílio das vans escolares e 
de turismo como medida de urgência para evitar a propagação do COVID-19”, com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relatora: 
Vereadora Priscilla Tejota - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 
Fiscalização do Transporte Público Coletivo. Projeto de Lei nº 229/2020 de autoria 
do Vereador Welington Peixoto, que “Denomina Praça A, a área localizada entre 
as Ruas HM-6 e Montanhola, no Setor Hugo de Moraes que passará a se chamar 
Praça Antônio Miguel da Silva”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Zander - 1ª Votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. 
Projeto de Lei nº 241/2020 de autoria do Vereador Andrey Azeredo, que “Dispõe 
sobre diretrizes para a política municipal de estímulo, incentivo e promoção da 
Mulher Empreendedora”, com parecer da Comissão de Educação e Cultura, Ciência 
e Tecnologia pela Aprovação - Relatora: Vereadora Sabrina Garcêz - 2ª Votação. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção 
de Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 001/2021 de autoria do Prefeito, que 
“Denomina de Avenida Leste Oeste Luiz Alberto Maguito Vilela a via cujo marco 
inicial está localizado na Avenida Oeste com Av. Gercina Borges, no Conjunto Vera 
Cruz, 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. Os requerimentos nº 
670 a 778/21 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 
779 a 789/21 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. 
O requerimento nº 669/21 foi encaminhado à Presidência. Às 10h:56hs (dez horas 
e cinqüenta e seis minutos) o Senhor Presidente Vereador Romário Policarpo 
encerrou a presente Sessão e convocou outra para o próximo dia 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. 
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