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Ata da sexagésima sétima (67ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

Às dez (10) horas e vinte e sete (27) minutos, do dia nove de setembro de dois mil e 
vinte um (09.09.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
sexagésima sétima (67ª) 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 
convidou 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 699/2021 do Gabinete do Prefeito – Encaminha 
Projeto de Lei Complementar nº 028/2021 – Código Tributário do Município de 
Goiânia. Às 10h54min (dez horas, cinquenta e quatro minutos), o Senhor 
Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna o Vereador 
Sebastião Peixoto. Os Vereadores Leandro Sena, Cabo Senna, Clécio Alves, 
Henrique Alves, Anselmo Pereira, Edgar Duarte e Thialu Guiotti solicitaram o 
registro da presença honrosa dos Senhores: Erickson Araújo (Assessor do 
Vereador Felipe Michel/RJ e irmão do ator Eri Johnson), Thiago (liderança), 
Maria Eurípedes (suplente de vereadora), Tiãozinho Porto (Secretário 
Executivo da Chefia de Gabinete do Prefeito), Arthur Bernardes (Secretário de 
Governo), Rayssa de Souza Melo (Chefe da Casa Civil), Michel Magul 
(Secretário Executivo da da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e 
Habitação), Idelfonso, Dr. Vitor (liderança Região Noroeste) e Dr. Edson. 
Apresentaram matérias os seguintes vereadores: LUCIULA DO RECANTO, 
Projeto de Lei que “Cria o Mutirão Pet Legal, feira itinerante pelos bairros de 
Goiânia, como mecanismo de incentivo à adoção de animais em situação de 
vulnerabilidade e dá outras providências”, Projeto de Lei que “Cria o Programa 
Municipal de Empregabilidade e Educação Profissionalizante para adolescentes e 
jovens órfãos da pandemia, em situação de vulnerabilidade e dá outras 
providências; LEANDRO SENA, requerimentos endereçados à AMMA e SMM; 
JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados a COMURG, SMM E 
SEINFRA; MARLON TEIXEIRA, requerimento solicitando Moção de Aplauso 
póstuma ao Sr. Salviano Ribeiro da Cunha; a ser enviado para sua família na 
pessoa de sua filha, Sra. Maria Eurípedes Ribeiro da Cunha; ISAÍAS RIBEIRO, 
requerimentos endereçados a COMURG, SMM e SEINFRA; LUCAS KITÃO, 
requerimentos endereçados à AMMA, SMT e Prefeito; GEVERSON ABEL, 



 

requerimento endereçado à Presidência solicitando a realização de Sessão Especial 
em homenagem às lideranças de expressão que contribuem para a construção de 
uma sociedade mais igualitária; PASTOR WILSON, requerimento endereçado à 
Secretaria de Governo solicitando que seja publicado no Diário Oficial o decreto 
com a nomeação dos membros dos conselhos: CMMG  CMDCA, ou informe o real 
motivo pelo qual  o decreto ainda não foi publicado; SEBASTIÃO PEIXOTO, Projeto 
de Lei que “Estabelece reserva de 50% (cinquenta por cento) das vagas em 
concursos públicos no município de Goiânia para candidatos residentes no 
município e dá outras providências”; Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias e a concessão do benefício da 
meia entrada as pessoas com TEA no município de Goiânia; Projeto de Lei que 
“Dispõe sobre a criação do Projeto Lava Jato Comunitário no município de Goiânia; 
requerimentos endereçados ao Prefeito e SEDTEC; RONILSON REIS, Projeto de 
Lei que “Institui a Política Municipal de Prevenção e Abandono e Evasão Escolar e 
dá outras providências”; SABRINA GARCEZ, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 
instituição do Campeonato Goiano de Esportes Eletrônicos no Calendário de 
Eventos Oficiais do Município de Goiânia e dá outras providências”, Projeto de Lei 
que “Dispõe sobre incentivos  aos feirantes das Feiras Livres e Especiais no 
Município de Goiânia”; requerimento endereçado a COMURG, solicitando 
informações acerca das condições de trabalho dos fiscais de rua, bem como o 
retorno do Adicional de Insalubridade”; THIALU GUIOTTI, requerimento endereçado 
à SEINFRA; AAVA SANTIAGO, Projeto de Lei que “Institui a Lei Raiana Ribeiro da 
Silva que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes de 
conscientização em condomínios residenciais, comerciais ou mistos, referentes ao 
Trabalho Análogo à Escravidão; requerimento endereçado à SME, Procuradoria 
Geral do Município e à Guarda Civil Metropolitana a fim de que prestem 
esclarecimentos acerca de uma denuncia encaminhada por servidoras da Escola 
Municipal situada no Bairo Recreio dos Bandeirantes; requerimentos endereçados à 
SMM, SEINFRA e COMURG. Às 10h54min (dez horas, cinquenta e quatro 
minutos), o Presidente passou para Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 246/2021 
de autoria do Vereador Anselmo Pereira que “Denomina de Aurora Póvoa da 
Cruz a Área Pública Municipal destinada à Praça localizada entre as Ruas VB-19, 
VB-22 e VB-23, no Setor Vereda dos Buritis, município de Goiânia”, com parecer da 
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano pela Aprovação - 
Relator: Vereador Cabo Senna - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para confecção do autógrafo de Lei. Projeto 
de Lei nº 018 de autoria do Vereador Lucas Kitão que “Dispõe sobre normas 
urbanísticas específicas para a implantação e o respectivo licenciamento de 
infraestrutura de suporte para telecomunicações”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação (emenda aditiva aprovada pelos 
membros da Comissão fls 94) - Relator: Vereador Kleybe Morais - 1ª Votação. Foi 
aprovado o Pedido de Vistas ao Vereador Anselmo Pereira. Projeto de Lei nº 082 
de autoria do Vereador Isaías Ribeiro que “Institui Campanha Permanente de 



 

Conscientização da Depressão Infantil e na Adolescência e Prevenção à 
Automutilação e Suicídio”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia pela Aprovação - Relatório: Vereador Célio Silva - 2ª Votação. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção 
do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 101/2021 de autoria do Vereador Anderson 
Sales que “Dispõe sobre a implantação de caixas coletoras de resíduos sólidos nos 
bueiros dos logradouros do município de Goiânia”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Izídio Alves - 1ª 
Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Obras e Patrimônio. Projeto 
de Lei nº 111/2021 de autoria do Vereador Marlon que “Denomina de Avenida 
Emival Bueno a via cujo marco inicial está localizado na Avenida Olinda e cujo 
marco final está na Avenida PL-2, no Setor Park Lozandes”, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador 
Mauro Rubem - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, 
Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 162/2021 de autoria do 
Vereador Raphael da Saúde que “Determina que os serviços terceirizados pelo 
poder público que utilizam veículos, caminhões e máquinas para prestação de 
serviços sejam equipados com gps para rastreamento”, com parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Izídio Alves 
- 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão do Trabalho e Servidores 
Públicos. Projeto de Lei nº 204/2021 de autoria do Vereador Leandro Sena que 
“Denomina de Praça Ataliba Alves de Lima, a praça localizada entre Rua RC-03 e 
RC-04 no Residencial Canadá em Goiânia”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Geverson Abel- 
1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e 
Ordenamento Urbano. Foram aprovados os requerimentos nº: 5711 e 5950/2021 
da Vereadora Léia Klébia, 5414 e 5895/2021 do Vereador Pastor Wilson, 
5891/2021 do Vereador Thialu Guiotti, 5944/2021 do Vereador Kleybe Morais, 
5945 e 5946/2021 do Vereador Raphael da Saúde e 5948 e 5949/2021 da 
Vereadora Gabriela Rodart. Os requerimentos de nº 5.951 a 5.985/21 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 5.986 a 
5.990/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. 
Às 11h29min (onze horas e vinte e nove minutos), o Senhor Presidente, 
Vereador Romário Policarpo, encerrou a presente sessão, convocando outra 
para a próxima terça-feira, dia 14/09/21, no horário regimental. Para constar 
lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
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