
 

 

Ata da sexagésima nona (69ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima 
nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

Às nove (09) horas e quarenta e três (43) minutos, do dia quinze de setembro de 
dois mil e vinte um (15.09.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 
início a sexagésima nona (69ª) 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 PEDRO AZULÃO JR. para ler um trecho bíblico e, em seguida, designou 
o Vereador GEVERSON ABEL 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; GEVERSON ABEL - 1º Secretário em exercício; SANDES JÚNIOR- 2º 
Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os seguintes documentos: 
Mensagem nº 059/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de 
Lei nº 096/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 255/2018 de autoria da Vereadora 
Sabrina Garcêz que “Cria o cadastro para os equipamentos municipais de saúde do 
Município de Goiânia para atendimento hospitalar decorrente de tratamento estético 
e embelezamento”. Mensagem nº 060/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto 
Integral ao Autógrafo de Lei nº 099/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 031/2021 de 
autoria do Vereador Edgar Duarte que “Autoriza o Poder Executivo a criar centros 
de reabilitação e pesquisa para pacientes vítimas da COVID-19”. Às 09h51min 
(nove horas, cinquenta e um minutos), o Senhor Presidente passou para o 
Pequeno Expediente. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: LUCAS 
KITÃO, Projeto de Lei  que acrescenta o artigo 81-A na Lei Complementar nº 177, 
de 09 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações no 
Município de Goiânia e dá outras providências; ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos 
endereçados à AMMA, SEINFRA e ao Prefeito;  MAURO RUBEM, requerimento 
endereçado à Presidência da Casa (solicitando a realização de Audiência Pública 
para tratar sobre o barulho e ruído causado pela Termoelétrica Xavantes em 
Goiânia), ao Prefeito de Goiânia  e ao Secretário Municipal de Finanças (solicitando 
informações a respeito do cálculo do IPTU em caso de aprovação do novo Código 
Tributário Municipal); THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados à Presidência 
da Casa (solicitando realização de Sessão Solene  em homenagens aos Brigadistas 
e Bombeiros Civis do Estado de Goiás), à COMURG, SEINFRA e ao Prefeito; 
JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA e à SMM; 
RAPHAEL DA SAÚDE, requerimento endereçado à SMS (solicitando informações 
sobre o repasse de recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção Especializada, destinado à 
realização de tratamento dialítico, disposto pela Portaria GM/MS nº. 3.822/2020);  
IZÍDIO ALVES, Projeto de Resolução  que obriga a discussão, informação e 
compartilhamento dos projetos e processos; MARLON TEIXEIRA, requerimento 



 

endereçado à Resga Academy e Sports; AAVA SANTIAGO, requerimentos 
endereçados à SEDEC, SEINFRA, SMM, SEPLANH e COMURG; SABRINA 
GARCÊZ, Projeto de Decreto Legislativo  que institui a Frente Parlamentar dos 
Esportes Eletrônicos e dá outras providências e requerimentos à SEINFRA, SMM, 
COMURG e SMS. Os Vereadores Romário Policarpo, Léo José, Anderson 
Sales, Mauro Rubem e Sargento Novandir solicitaram registro da presença 
honrosa dos Senhores: Guilherme Coelho (representante da Folha Z), 
Comandante Wellington Paranhos, Subcomandante Danilo (Guarda Civil 
Metropolitana), Edilson Divino de Brito (Diretor da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano e Social) e Nara Costa (Presidente do Conselho 
Regional de Serviço Social). O Vereador Anderson Sales solicitou que conste 
em Ata seu questionamento sobre quem será o responsável por consertar os 
buracos abertos nas obras feitas pela Saneago. Às 10h14min (dez horas e 
quatorze minutos), o Presidente em exercício, Vereador Sandes Júnior, 
passou para Ordem do Dia: Projeto de Lei nº. 222/20 de autoria do Vereador 
Lucas Kitão, que “Declara como essenciais as atividades prestadas pelos 
profissionais cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, 
depiladores, maquiadores e similares”, com parecer da Comissão de Saúde e 
Assistência Social pela aprovação – Relator: Vereador Anderson Sales – Bokão – 2ª 
votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
confecção do autógrafo de lei. Projeto de Lei nº. 065/21 de autoria do Vereador 
Sandes Júnior, que “Dispõe sobre o fornecimento do kit maternidade para 
gestantes em situações de vulnerabilidade, do município de Goiânia”, com parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela aprovação (com substitutivo 
às fls. 20) – Relator: Vereador Pastor Wilson – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. O Vereador Mauro 
Rubem solicitou que constasse em Ata que caso o Prefeito não o receba até a 
próxima quarta-feira, irá falar com ele publicamente. Às 10h15min foi suspensa a 
presente Sessão para que o representante da Guarda Mirim, Carlos Eduardo 
fizesse uso da palavra. Às 10hs49min foi reaberta a presente Sessão. Os 
requerimentos de nº 6.150/21 a 6.180/21 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 6.181 a 6.184/2021 foram enviados à Diretoria 
Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 10h56min (dez horas, cinqüenta e 
seis minutos) foi suspensa a presente Sessão para que, conforme convocação 
aprovada em Plenário, a pedido do Vereador Leandro Sena, a Senhora Juliana 
Duarte, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia, 
pudesse prestar esclarecimentos. Às 12hs02min (doze horas e dois minutos), 
o Presidente em exercício, Vereador Cabo Senna, encerrou a presente sessão, 
convocando outra para o dia seguinte 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

  

Presidente:                      1º Secretário:           2º Secretário: 


