
 

 

Ata da septuagésima quarta (74ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 

Às nove (09) horas e vinte e seis (26) minutos, do dia vinte e oito de setembro de 
dois mil e vinte um (28.09.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 
início a septuagésima quarta (74ª) 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 ANSELMO PEREIRA 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; CLÉCIO ALVES - 2º Secretário 
em exercício. Não houve expediente a ser lido. Às 09h37min (nove horas e 
trinta e sete minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno 
Expediente. Utilizaram a tribuna os Vereadores: Mauro Rubem, Geverson Abel, 
Leandro Sena e Santana Gomes. Foi realizado um minuto de silêncio a pedido 
dos Vereadores Joãozinho Guimarães e Mauro Rubem em razão do 
falecimento do Senhor Daniel de Carvalho (ex-Chefe de gabinete do Deputado 
Pedro Chaves) e da Senhora Geisa Stefanini (que morreu nesta segunda-feira 
em Osasco-SP, quando cozinhava com álcool, devido à falta de gás, deixando 
um bebê de oito meses). Apresentaram matérias os seguintes vereadores: 
GEVERSON ABEL, Projeto de Lei  que dispõe sobre declarar de Utilidade Pública o 
Instituto Gotas de Esperança e dá outras providências; ANSELMO PEREIRA, 
requerimentos endereçados ao plenário, ao Gabinete da Procuradora do Município 
de Goiânia, ao Prefeito, ao Presidente da Câmara, à Chefia da Casa Civil do 
Município de Goiânia (solicitando a instalação do Conselho Municipal de Defesa do 
Contribuinte), COMURG, Prefeito, SEINFRA, SEDEC e PROCON; THIALU 
GUIOTTI, Projeto de Lei  que dispõe sobre a autorização de Programa de Incentivo 
ao Trabalho e Qualificação e Requalificação Profissional, requerimentos 
endereçados à AMMA, SMM, COMURG e SEINFRA; RONILSON REIS, Projeto de 
Lei  que altera a Lei n. 10.545 de Novembro de 2020, para desobrigar o uso de 
máscara por pessoas que estejam praticando atividade física ao ar livre, no 
Município de Goiânia; WILLIAN VELOSO, requerimentos endereçados à SEINFRA  
e ao Prefeito; GEVERSON ABEL, requerimento endereçado à SMM; JOÃOZINHO 
GUIMARÃES, requerimentos endereçados à AMMA e ao Prefeito; ISAÍAS 
RIBEIRO, requerimentos endereçados à SMM, CMTC e SEINFRA; SANTANA 
GOMES, requerimentos endereçados à ENEL, SMM e SEINFRA; RAPHAEL DA 



 

SAÚDE, requerimento endereçado à SMM; GABRIELA RODART, Projeto de Lei 
que institui no Calendário Oficial do Município de Goiânia o Dia do Nascituro e de 
Conscientização sobre os Riscos do Aborto, a ser comemorado, anualmente, em 08 
de Outubro, requerimentos endereçados à SEINFRA (solicitando informações a 
respeito da possível duplicação das Avenidas Leblon e Copacabana, localizadas no 
Jardim Atlântico) e ao Prefeito; LUCAS KITÃO,  requerimentos endereçados à 
COMURG e à SEINFRA; PEDRO AZULÃO JR.,  requerimentos endereçados à 
COMURG e à SEINFRA; LEANDRO SENA, requerimentos endereçados à AMMA e 
AAVA SANTIAGO, Projeto de Resolução  que institui a Frente Parlamentar em 
Defesa da Saúde Mental em Goiânia. Às 10h16min (dez horas e dezesseis 
minutos), o Presidente passou para Ordem do Dia:  Veto nº 037/2021 de autoria 
do Prefeito. Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 050/2021, oriundo do Projeto de 
Lei nº 130/2020 de autoria do ex-vereador Emilson Pereira que “Estabelece 
obrigatoriedade da presença de cirurgião dentista nas unidades de terapia intensiva 
e unidades hospitalares de internações prolongadas e dá outras providências”, com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção do Veto 
- Relator: Vereador Willian Veloso - Votação Única. Foi mantido o veto e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. 
Veto nº 051/2021 de autoria do Prefeito. Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 
078/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 084/2021 de autoria da Vereadora Aava 
Santiago que “Estabelece multa e suspensão de qualquer veiculação publicitária 
misógina, sexista ou estimuladora de violência sexual no município de Goiânia”, 
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção do 
Veto - Relator: Vereador Bruno Diniz - Votação Única. Foi mantido o veto e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. 
Projeto de Lei nº 018/2021 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. O referido Projeto foi retirado da pauta a pedido do Autor. Projeto de 
Lei nº 059/2021 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz que “Dispõe política de 
proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade pela rede pública de saúde, 
com a utilização do contraceptivo reversível de longa duração de estronogestrel 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 Saúde e Assistência Social. Projeto de 
Lei nº 147/2021 de autoria da Vereadora Luciula do Recanto que “Dispõe sobre a 
proibição de ablação das cordas vocais de animais ou mutilação denominada 
cordectomia, por motivo fútil, no âmbito do município de Goiânia”, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação (com substitutivo fls. 
34 e 35) - Relator: Vereador Pastor Wilson - 1ª Votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais. Projeto de 
Lei nº 222/2021 de autoria da Vereadora Aava Santiago que “Institui no 



 

calendário oficial do município de Goiânia o Dia Municipal da Higiene Menstrual, cria 
o Programa de Promoção da Dignidade Menstrual no município de Goiânia e dá 
outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
pela Aprovação - Relator: Vereador Mauro Rubem - 1ª Votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de 
Decreto Legislativo nº 037/2021 de autoria do Vereador Dr. Gian que “Concede 
título honorífico de cidadania goianiense ao Sr. André Luiz Dias Mattos”, com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: 
Vereador Bruno Diniz. - Votação Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle. Foram aprovados os requerimentos nº:  5472/2021 
do Vereador Santana, , 6143/2021 do Vereador Kleybe Morais, 6144 e 
6145/2021 do Vereador Dr. Gian, 6714/2021 e 7434/2021 do Vereador Thialu 
Guiotti, 6816/2021 da Vereadora Aava Santiago, 6817/2021 do Vereador Mauro 
Rubem, 6818/2021 da Vereadora Sabrina Garcêz, 7435 à 7438/2021 da 
Vereadora Gabriela Rodart, 7439 e 7440/2021 do Vereador Joãozinho 
Guimarães, Os requerimentos de nº 7.441 a 7.508/21 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 7.509 a 7.514/2021 foram enviados à 
Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h06min (onze horas e 
seis 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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