
 

Ata da quadragésima nona (49ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 

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

 

Às nove (09) horas e vinte e cinco (25) minutos, do dia primeiro de julho de dois mil 

e vinte um (01.07.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

quadragésima nona (49ª) 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 042/21 do Gabinete do Prefeito 

– Encaminha Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 060/2020, oriundo do Projeto de 

Lei nº 182/2019, de autoria da Vereadora Léia Klébia, que institui o “Projeto de 

Prevenção da Violência Domestica com a Estratégia de Saúde da Família”. 

Mensagem nº 043/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto Integral ao 

Autógrafo de Lei nº 061/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 379/2017, de autoria do 

Ex-Vereador Jorge Kajuru, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções 

básicas de Educação Urbana nas Escolas do Município de Goiânia. Às 09h35min 

(nove horas e trinta e cinco minutos), o Senhor Presidente passou para o 

Pequeno Expediente. A Tribuna não foi usada. O Vereador Thialu Guiotti 

participou da Sessão de maneira remota.  Apresentaram matérias os seguintes 

vereadores: CLÉCIO ALVES, requerimento endereçado ao Prefeito (solicitando a 

ampliação das horas extras de 50 mil para 100 mil, dos servidores da AMMA); 

MAURO RUBEM, requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando 

realização de Audiência Pública para tratar de ações do Instituto Lixo Zero de 

Goiânia); HENRIQUE ALVES, requerimentos endereçados à SEINFRA, SANEAGO 

e COMURG; AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à COMURG e 

SEMOB e JOÃZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEMOB e 

SEINFRA. Às 09h41min (nove horas e quarenta e um minutos), o Presidente 

passou para Ordem do Dia: Foi lido o Veto nº 0001/2021 de autoria do Prefeito. 

Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 164/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 

208/2020 de autoria do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa do 

município de Goiânia para o exercício financeiro de 2021 - Lei Orçamentária Anual - 

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

Manutenção do Veto - Relator: Vereador Willian Veloso - Votação Única. Não foi 



colocado em votação por não haver quórum suficiente para apreciação da matéria. 

Os requerimentos de nº 3.827 a 3.850/21 foram aprovados de plano, pelo Senhor 

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

Interno. O requerimento nº 3.851/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para 

serem inseridos em Pauta. Às 09hs49min (nove horas e quarenta e nove 

minutos), o Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO, encerrou a presente 

sessão, convocando outra para a próxima terça-feira, dia 06/07/21, no horário 

regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada 
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