
 

 

Ata da octogésima segunda (82ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 

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

 

Às nove (09) horas e vinte e quatro (24) minutos, do dia dezenove de outubro 

(19.10.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a octogésima 

segunda (82ª) Sessão Ordinária, do primeiro (1º) ano, da décima nona (19ª) 

Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a 

proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o Vereador LEANDRO 

SENA 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: 

CLÉCIO ALVES – Presidente em exercício; LEANDRO SENA - 1º Secretário em 

exercício; ANSELMO PEREIRA - 2º Secretário em exercício. No Expediente foi 

lido o seguinte documento: Ofício nº 757/2021 do Gabinete do Prefeito – 

Projeto de Lei 481/2021, desafeta e autoriza a permuta de área Pública Municipal, 

próximo ao Residencial Ville de France, nesta capital. Às 09h20min (nove horas e 

vinte minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. 

Utilizaram a tribuna os Vereadores Mauro Rubem, Geverson Abel e Gabriela 

Rodart. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: ISAÍAS RIBEIRO, Projeto 

de Lei que dispõe sobre declaração de Utilidade Pública a Associação Aliança 

Futebol Clube; LÉO JOSÉ, Projeto de Decreto Legislativo  que concede Título de 

Cidadão Goianiense ao Sr. Jovair Oliveira Arantes; MAURO RUBEM, requerimentos 

endereçados à Presidência da Casa (solicitando realização de Sessões Solenes da 

Câmara dos Vereadores de Goiânia com o objetivo de homenagear os Profissionais 

da Educação e Servidores Públicos, os Feirantes da Feira Hippie de Goiânia, as 

pessoas que trabalham com Direitos Humanos, as Mulheres de Luta e ao Dia 

Nacional da Consciência Negra; AAVA SANTIAGO, Projeto de Resolução  que 

acresce o parágrafo terceiro, ao artigo 91, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Goiânia, requerimento endereçado à SMM; GEVERSON ABEL, 

requerimento endereçado ao Prefeito (solicitando ação de fiscalização no Hospital 

Gastro Salustiano);  SANTANA GOMES, requerimentos endereçados à COMURG; 

JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à AMMA, SANEAGO, 

COMURG e SEINFRA; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados à SEINFRA, 

SANEAGO e SMM; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à SMS, 

SEINFRA, COMURG, AMMA  e ao Prefeito; PEDRO AZULÃO JR., requerimentos 

endereçados à SEINFRA, COMURG e SMT; ANDERSON SALES-BOKÃO, 

requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG  e à SANEAGO; LEANDRO 

SENA, requerimentos endereçados à SEINFRA, AMMA, CMTC e COMURG; 



 

SABRINA GARCÊZ, requerimentos endereçados à Presidência da Casa 

(solicitando realização de Sessão Especial em homenagem ao Dia do Aviador e aos 

40 anos do Flamboyant Shopping Center); SARGENTO NOVANDIR; Projeto de Lei  

que autoriza o Poder Executivo policiamento fixo, de Guarda Civil Metropolitana nas 

principais regiões de escolas municipais, Projeto “Patrulha Escolar”, no âmbito do 

Município e dá outras providências; JUAREZ LOPES, requerimentos endereçados à  

SMM e COMURG. Os Vereadores Pastor Isaías, Leandro Sena e Mauro Rubem 

solicitaram registro das presenças honrosas dos Senhores Ricardo Quirino 

(Vice-Presidente Metropolitano do Partido Republicano e ex-Deputado 

Federal), lideranças ocupacionais dos Setores Estrela Dalva, São Marcos e 

Vera Cruz e representantes dos Movimentos MST, MLB, MTD e MTST. Às 

10h19min (dez horas e dezenove minutos), o Presidente passou para Ordem 

do Dia: Foi aprovada a inversão de Pauta do Projeto de Lei nº 075/2021 de 

autoria do Vereador Willian Veloso que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

instituições bancárias instalarem painéis luminosos com audiodescrição das 

chamadas de atendimento, placa de advertência a usuários de implantes cocleares 

ao passarem nas portas giratórias, conforme especifica”, com parecer da Comissão 

de Direitos do Consumidor pela Aprovação - Relator: Vereador Anselmo Pereira - 2ª 

Votação. O referido Projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei.  Foi aprovada a 

inclusão e inversão do Projeto de Resolução nº 25/2021 da Mesa Diretora, que 

institui o Quadro de Cargos em Comissão do Gabinete Parlamentar da Câmara 

Municipal de Goiânia. O referido Projeto conta parecer favorável da Comissão de 

Trabalho e Servidores Públicos pela aprovação – Relator Léo José – 2ª votação. O 

aludido Projeto de Resolução foi aprovado (por maioria, com votos contrários dos 

Vereadores Lucas Kitão e Gabriela Rodart) e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 

078/2021 de autoria do Vereador Mauro Rubem que “Dispõe sobre a suspensão 

do cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem 

em despejo, desocupações ou remoções forçadas na hipótese de enquanto vigorar 

o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 736/2020”, com parecer 

da Comissão de Saúde e Assistência Social pela Aprovação - Relator: Vereador 

Marlon - 2ª Votação. Foi aprovado (com voto contrário da Vereadora Gabriela 

Rodart) e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para Confecção do 

Autógrafo de Lei. Os requerimentos de nº 8.986 a 9.132/21 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 9.133 a 9.139/2021 foram 

enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h12min 

(onze horas e doze minutos), o Presidente, Vereador Romário Policarpo, 

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 
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