
 

/  

Ata da sexagésima quarta (64ª) 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 setembro de dois 
mil e vinte um (01.09.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
sexagésima quarta (64ª) 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 JUAREZ LOPES 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; JUAREZ LOPES - 1º Secretário em exercício; ANSELMO PEREIRA - 
2º Secretário em exercício. No expediente foi lido o seguinte documento: Ofício 
nº 471/2021 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Projeto de Lei Complementar 
nº 026/2021 que “Altera o art. 59 da Lei Complementar nº 011 de 11 de maio de 
1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Goiânia”.  Às 09h51min (nove horas, cinquenta e um minutos), o Senhor 
Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna o Vereador 
Mauro Rubem. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: JOÃOZINHO 
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à  SMM e SEINFRA; ANSELMO 
PEREIRA, requerimento endereçado à Presidência solicitando Audiência Pública 
visando a comemoração do Dia em Defesa da Universidade Federal de Goiás, 
requerimentos endereçados ao Conselho Regional de Educação Física e ao 
Prefeito; MARLON, requerimento endereçado ao Presidente solicitando que seja 
expedida por este Poder Legislativo Moção de Reconhecimento e Agradecimento 
pela coragem em editar a Portaria nº 852/2021-GP, sobre a exigência do 
comprovante de vacinação; WILLIAN VELOSO, Projeto de Lei que “Institui a 
Semana Municipal da Pessoa com Deficiência e dá outras providências”; 
SEBASTIÃO PEIXOTO, Projeto de Lei que “Dispõe sobre declarar de utilidade 
pública a Pequena Obra da Divina Providência Recanto Dom Orione e dá outras 
providências”; requerimento endereçado a COMURG;  HENRIQUE ALVES, Projeto 
de Lei que “Institui no âmbito do município de Goiânia, o Programa de 
Desburocratização e Incentivo às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Empresas Individuais e dá outras providências”; requerimentos endereçados à 
COMURG, SEMOB e SEINFRA; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que “Determina 
no Município de Goiânia que as unidades de saúde credenciadas no Sistema Único 
de Saúde - SUS, bem como as da rede privada, ofereçam leito separado para as 
mães de natimorto e mães com óbito fetal”; requerimentos endereçados à SEMOB, 



 

COMURG, SEINFRA e SEPLANH; ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos endereçados à 
SEINFRA, SEMOB e SMS; GABRIELA RODART, requerimentos endereçados à 
SEINFRA e Prefeito; PASTOR WILSON, requerimentos endereçados à SEPLANH, 
SMS e COMURG. O Vereador Lucas Kitão justificou a sua ausência temporária a 
partir das 10h30min (dez horas e trinta minutos), pois estaria no Paço Municipal 
para abrir à Imprensa, as modificações no novo texto do Código Tributário 
Municipal. Os Vereadores Edgar Duarte, Geverson Abel, Romário Policarpo e 
Santana solicitaram o registro da presença honrosa dos Senhores: Edson da 
Silva (servidor da PUC e IML), Kelson Cruz (cientista político), Pastor Elton e 
Charles Bento (Deputado Estadual).  Às 10h01min (dez horas e um minuto), o 
Presidente passou para Ordem do Dia: Veto nº 036/2021 de autoria do Prefeito. 
Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 048/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 
223/2019 de autoria do ex-vereador Divino Rodrigues que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da reciclagem e compostagem de resíduos sólidos orgânicos no 
âmbito do município de Goiânia”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação pela Manutenção do Veto - Relator: Vereador Izídio Alves - Votação 
Única. Foi mantido o veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 
para comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei nº 273/2021 de autoria do Vereador 
Romário Policarpo que “Autoriza o Programa Abrace uma Ciclovia e dá outras 
providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 
Aprovação - Relator: Vereador Bruno Diniz - 1ª Votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. 
Projeto de Lei nº 016/2021 de autoria do Vereador Anselmo Pereira que “Cria o 
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Rotary Club de Goiânia (Rua 03, nº 
141, Setor Leste Universitário, no município de Goiânia)”, com parecer da Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relatora: Vereadora 
Gabriela Rodart - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. 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 Saúde e Assistência Social pela Aprovação - Relatora: Vereadora 
Gabriela Rodart - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 
066/2021 de autoria do Vereador Sandes Júnior que “Dispõe sobre a proibição do 
trânsito de bicicletas, skates, patins, rollers, hoverboards, patinetes elétricos ou todo 
equipamento de duas rodas ou três rodas, provido ou não de motor de propulsão 
nas pistas de caminhada no município de Goiânia”, com parecer da Comissão de 
Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano pela Rejeição - Relator: Vereador 
Anselmo Pereira - 2ª Votação. Foi rejeitado o relatório, aprovado o projeto e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo 
de Lei. Os requerimentos de nº 5.762 a 5.841/21 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 5.842 a 5.843/2021 foram enviados à 
Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. O Vereador Cabo Senna 
solicitou 01 (um) minuto de silêncio em razão do falecimento do Senhor Flávio 
Francisco (Ex-Chefe de Gabinete do Ex-Vereador Emilson Pereira. Às 
10h26min (dez horas e vinte e seis minutos), o Senhor Presidente suspendeu a 
presente Sessão, para que os vereadores pudessem acompanhar o Prefeito de 
Trindade, Marden Júnior na Exposição em Comemoração aos 101 Anos da 
Cidade de Trindade. Às 10:46 (dez horas e quarenta e seis minutos) o Senhor 
Presidente reabriu a Sessão, encerrando-a em seguida e 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. 
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