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Ata da sexagésima sexta (66ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

Às nove (09) horas e vinte e sete (27) minutos, do dia oito de setembro de dois mil e 
vinte um (08.09.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
sexagésima sexta (66ª) 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 foi lido o 
seguinte documento: Ofício nº 476/2021 do Gabinete do Prefeito – Mensagem 
para conhecimento sobre abertura de crédito adicional extraordinário à 
Secretaria Municipal de Saúde no montante de R$ 30.200.000,00 (trinta milhões 
e duzentos mil reais). Às 09h37min (nove horas e trinta e sete minutos), o 
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os 
Vereadores: Mauro Rubem, Sebastião Peixoto e Santana Gomes. Os 
Vereadores Leandro Sena, Sargento Novandir e Cabo Senna solicitaram 
registro da presença honrosa  das seguintes pessoas: Rafael, Kely e Gleison 
(SEMAS) e Sargento Thiago Henrique da Silva.  Apresentaram matérias os 
seguintes vereadores: JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à 
SEINFRA, SMM e Prefeito; KLEYBE MORAIS, requerimento endereçado à 
Presidência solicitando a realização de Sessão Especial em Homenagem aos 
Profissionais do Jiu-Jitsu; ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos endereçados a 
COMURG, SMM e SEINFRA; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados à 
SEINFRA, AMMA e COMURG; SANTANA GOMES, Projeto de Lei que “Institui a 
Campanha Check-up Geral das Mulheres, para alerta e prevenção de doenças”; 
RAPHAEL DA SAÚDE, requerimentos endereçados à Presidência solicitando a 
realização de Audiência Pública para discutir a situação da assistência farmacêutica 
no país e para discutir a doação de órgãos; SEBASTIÃO PEIXOTO, Projeto de Lei 
que “Concede Passe Livre aos membros do Exército, isentando-os de tarifa nos 
ônibus de transporte público no município de Goiânia; Projeto de Resolução que 
“Modifica artigo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia prevendo a 
alteração do horário das sessões ordinárias; EDGAR DUARTE, Projeto de Lei que 
“Institui no âmbito do município de Goiânia a política municipal para prevenção, 
tratamento e apoio às pessoas com doenças de Alzheimer e outras demências, aos 
seus familiares e cuidadores e dá outras providências; SANDES JÚNIOR, Projeto 



 

de Lei que “Dispõe sobre habitação de animais nas unidades residenciais, na forma 
que menciona”; Projeto de Lei que “Cria o Programa Municipal de Alfabetização 
Digital da Terceira Idade e dá outras providências”; Projeto de Lei que “Dispõe sobre 
o fornecimento de carteiras de vacinação em braille e dá outras providências"; 
Projeto de Lei que “Cria o Programa Ambulatorial de Saúde Mental Pós-Covid e dá 
outras providências”; MAURO RUBEM, requerimento endereçado à Presidência 
solicitando a realização de Audiência Pública para tratar sobre as tratativas da 
economia solidária no município de Goiânia; ANSELMO PEREIRA, requerimentos 
endereçados à SEDHS, COMURG e SEINFRA; WILLIAN VELOSO, requerimentos 
endereçados à OAB, SEINFRA e SMM; BRUNO DINIZ, requerimentos endereçados 
ao Prefeito; SARGENTO NOVANDIR, requerimentos endereçados à SEINFRA, 
SMM, AMMA e COMURG; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que “Institui o 
Programa de Núcleos para Aprendizado da Língua Portuguesa para jovens e 
adultos imigrantes e dá outras providências; requerimento endereçado ao Paço 
Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde para que prestem esclarecimentos 
acerca da ineficácia de ações para imunização de moradores de regiões periféricas 
conforme noticiado pelo Jornal O Popular, requerimentos endereçados à SMS, 
SEINFRA e SMM; GABRIELA RODART, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 
conscientização dos malefícios da ideologia nazista e/ou comunista no âmbito do 
município de Goiânia e dá outras providências; requerimentos endereçados à 
Presidência solicitando a realização de Sessão Especial em homenagem aos 
servidores do Serviço de Verificação de Óbito/SMS e aos Profissionais de Saúde 
que atuaram na linha de Frente de Combate ao COVID-19; GEVERSON ABEL, 
requerimento endereçado ao Prefeito; LÉIA KLÉBIA, requerimento solicitando a 
entrega de Moção de Aplauso ao Senhor Elias Francisco de Oliveira; MARLON 
TEIXEIRA, requerimento endereçado ao Prefeito. Às 10h28min (dez horas e vinte 
e oito minutos), o Presidente passou para Ordem do Dia: Veto nº 038/2021 de 
autoria do Prefeito. Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 047/2021, oriundo do 
Projeto de Lei nº 125/2019 de autoria do Vereador Romário Policarpo, “Institui o 
Programa Municipal Afroempreendedor e dá outras providências”, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção - 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 083/2021 
de autoria da Vereadora Léia Klébia que “Dispõe sobre a isenção de imposto 
sobre serviços - ISS às instituições de ensino durante o período da pandemia 
provocada pelo coronavírus (COVID-19)”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Anderson 
Sales - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Finanças, 
Orçamento e Economia. Projeto de Lei nº 108/2020 de autoria do Vereador 
Lucas Kitão que “Dispõe sobre medida de incentivo tributário para que pessoas 
curadas da COVID-19 doem plasma para uso no tratamento das vítimas da 
pandemia em tratamento”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela Aprovação - Relatora: Vereadora Priscilla Tejota - 1ª Votação. Foi 
aprovado e encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. 



 

Projeto de Lei nº 048/2021 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz que “Dispõe 
sobre a concessão de auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar no município de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador 
Pastor Wilson - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Finanças, 
Orçamento e Economia. Projeto de Lei nº 069/2021 de autoria do Vereador 
Sandes Júnior que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da numeração no sistema em 
braille nos edifícios do município de Goiânia”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Willian Veloso - 
1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão das Pessoas Portadoras de 
Deficiência e/ou Necessidades Especiais. Projeto de Lei nº 124/2021 de autoria 
do Vereador Anselmo Pereira que “Denomina de Ovídio Inácio Ferreira”, a área 
pública municipal, destinada à Praça localizada na T-19, entre a Rua T-49, Rua T-29 
e Rua T-1, no Setor Bueno, município de Goiânia”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Willian Veloso - 
1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e 
Ordenamento Urbano. Foram aprovados os requerimentos nº: 5403 à 5405/2021, 
5473 a 5475/2021 e 5892 a 5893/2021 do Vereador Sebastião Peixoto; 5406/2021 
da Vereadora Aava Santiago; 5411/2021 e 5761/2021 do Vereador Raphael da 
Saúde; 5412/2021 e 5890/2021 da Vereadora Gabriela Rodart; 5415/2021 e 
5478/2021 do Vereador Willian Veloso; 5416/2021 e 5842/2021 do Vereador 
Marlon; 5476/2021, 5686 a 5690/2021 da Vereadora Sabrina Garcez; 5477/2021 
do Vereador Edgar Duarte; 5712/2021 do Vereador Kleybe Morais; 5760/2021 do 
Vereador Cabo Senna e 5483/2021 do Vereador Anselmo Pereira. Os 
requerimentos de nº 5.896 a 5.943/2021 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 5.944 a 5.950/2021 foram enviados à Diretoria 
Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h31min (onze horas e trinta e 
um minutos), o Presidente em exercício, Vereador Anselmo Pereira, encerrou 
a presente sessão, convocando outra para amanhã no horário regimental. Para 
constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
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