
 

Ata da quinquagésima segunda (52ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 

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

 

Às nove (09) horas e dezessete (17) minutos, do dia treze de julho de dois mil e 

vinte um (13.07.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

qüinquagésima segunda (52ª) 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 foram 

lidas as seguintes mensagens: Mensagem nº 044/21 do Gabinete do Prefeito – 

Encaminha Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 063/2021, oriundo do Projeto de Lei 

nº 199/2019, de autoria da Vereadora Léia Klébia, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da prestação de assistência odontológica a pacientes internados em 

unidades hospitalares. Mensagem nº 045/21 do Gabinete do Prefeito – 

Encaminha Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 065/2021, oriundo do Projeto de Lei 

nº 418/2019, de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz, que dispõe sobre a 

Admissão de Títulos em nível de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, para efeito de 

promoção funcional sob a Égide dos Acordos firmados entre Brasil e os países 

ibero-americanos, no Município de Goiânia e dá outras providências. Mensagem nº 

046/21 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 

069/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 245/2019, de autoria do ex-Vereador Carlin 

Café, que dispõe sobre a implementação do aplicativo EscolarGyn para facilitar aos 

usuários a identificação dos veículos de transporte escolar devidamente 

cadastrados junto ao órgão municipal competente. Às 09h38min (nove horas e 

trinta e oito minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno 

Expediente. Utilizaram a tribuna os Vereadores Thialu Guiotti e Gabriela 

Rodart. O Vereador Pastor Wilson participou da Sessão de maneira remota.  

Apresentaram matérias os seguintes vereadores: CLÉCIO ALVES, requerimento 

endereçado ao Prefeito; LUCAS KITÃO, Projeto de Lei que denomina de Praça 

Joelson Batista dos Santos o espaço entre a Av. Belém e Av. Belo Horizonte no 

Setor Vila Vera Cruz, requerimentos endereçados ao Prefeito (solicitando a 

atualização das gratificações servidores da saúde mental e equiparação salarial dos 

servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde), AMMA, SEINFRA, SEMOB e 

COMURG; RAPHAEL DA SAÚDE, Projeto de Lei  que inclui no Calendário Oficial 



de Eventos do Município de Goiânia, a Campanha “Dezembro Vermelho” – mês de 

luta, conscientização e prevenção contra o vírus HIV e a AIDS; RONILSON REIS, 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica  que altera e inclui dispositivos na Lei Orgânica 

do Município de Goiânia, em referência a proteção contra as Mudanças Climáticas e 

dá outras providências; ANSELMO PEREIRA,  Projeto de Lei Complementar  que 

altera os artigos 27 e 89 da Lei Complementar nº. 335, de 01 de janeiro de 2021, 

que dispõem sobre a organização administrativa do Poder Executivo Municipal, 

estabelece o modelo de gestão e dá outras providências, requerimentos 

endereçados à COMURG, SEMOB, SEINFRA e AMMA; AAVA SANTIAGO, Projeto 

de Decreto Legislativo  que institui a Comenda Municipal do Mérito de Pesquisa 

Científica e Tecnológica Sonia Guimarães, requerimentos endereçados ao 

Presidente (solicitando realização de Audiência Pública que tratará sobre o Dia 

Nacional do Patrimônio Histórico); SABRINA GARCÊZ, requerimentos endereçados 

à SEINFRA (solicitando informações sobre o traçado final da Avenida Goiás Norte 

na região noroeste, até o Jardim Primavera), Projeto de Decreto Legislativo  que 

altera o decreto número 13, do dia 10 de outubro de 2019, que institui a Frente 

Parlamentar do Parque Tecnológico de Goiânia e dá outras providências; WILLIAN 

VELOSO, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa (solicitando 

realização de Sessão Solene em homenagem ao dia do Terceiro Setor e ao Dia do 

Professor), CMTC, SEINFRA  e DNIT; HENRIQUE ALVES, requerimentos 

endereçados ao Prefeito (solicitando o encaminhamento da Data-base dos 

servidores municipais), à SEINFRA, COMURG e SMS; MARLON TEIXEIRA, 

requerimento endereçado ao Prefeito; GABRIELA RODART, requerimentos 

endereçados ao Comandante Geral da PM/GO e GCM;  JOÃOZINHO 

GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEMOB e ao Prefeito; ANDERSON 

SALES-BOKÃO, requerimentos endereçados à SEMOB, AMMA, COMURG, 

SEINFRA e ENEL; THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados à CMTC, SMS e 

ao Prefeito; AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à SMS, SEMOB, 

COMURG, SEPLANH, SEINFRA, AMMA e SEMAD; ROMÁRIO POLICARPO, 

Projeto de Decreto Legislativo  que concede título honorífico de cidadania 

goianiense à senhora Villis Marra Gomes; LEANDRO SENA, requerimentos 

endereçados à COMURG, SEINFRA, AMMA e SEMOB; IZÍDIO ALVES, 

requerimentos endereçados à COMURG e SEINFRA e CABO SENNA, 

requerimento endereçado ao Prefeito (solicitando reabertura dos circos). O 

Vereador Henrique Alves solicitou registro da visita honrosa do Prefeito de 

Alto Paraíso Marcus Rinco. A Vereadora Gabriela Rodart pediu 01 (um) minuto 

de silêncio em razão do falecimento de centenas de cubanos pelo regime 

comunista. O Presidente Romário Policarpo e o Vereador Anselmo Pereira 

solicitaram registro em ata da presença honrosa dos Senhores Fábio 

Cammarota (Secretário do Escritório de Prioridades Estratégicas) e Israel 

Cavalcante Braga (Superintendente Executivo da Secretaria Executiva para 

Assuntos Sociais). Às 10h16min (dez horas e dezesseis minutos), o Presidente 

passou para Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 107/2019 de autoria do Vereador 

Juarez Lopes, que “Institui no município de Goiânia o Programa Livraria Cidadã e 



dá outras providências”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação pela Aprovação (rejeitado o relatório e aprovado voto em separado pela 

aprovação do projeto) - Relator: Vereador Geverson Abel - 1ª Votação. Foi aprovado 

e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto 

de Lei nº 436/2019 de autoria do Vereador Lucas Kitão que “Institui no calendário 

oficial de eventos do município de Goiânia, o evento “Confraria de carros antigos em 

comemoração ao Dia Nacional do Fusca”, com parecer da Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Emilson Pereira - 

2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 

para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 229/2020 de autoria do 

Vereador Wellington Peixoto que “Denomina praça a área localizada entre as 

Ruas HM-06 e Montanhola, no Setor Hugo de Moraes, que passará a se chamar 

Praça Antônio Miguel da Silva”, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo 

e Ordenamento Urbano pela Aprovação - Relator: Vereador Geverson Abel - 2ª 

Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 

para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 011/2021 de autoria do 

Vereador Marlon que “Dispõe sobre a política municipal de empoderamento da 

mulher no âmbito do município de Goiânia”, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Pastor Wilson - 

1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Direitos Humanos. A 

Vereadora Gabriela Rodart solicitou registro do seu voto contrário ao projeto. 

Projeto de Lei nº 012/2021 de autoria da Vereadora Aava Santiago que “Torna 

prioritária as vagas disponíveis em instituições públicas de educação infantil do 

município às crianças com mães menores de 18 anos que estejam estudando, 

família monoparental que sejam portadores de necessidades especiais”, com 

parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação - 

Relator: Vereador Marlon - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

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

057/2021 de autoria do Vereador Romário Policarpo que “Dispõe denominação 

da Diretoria de Pesquisas, Estudos, Ensino e Capacitação da Guarda Civil 

Metropolitana de Goiânia para Diretoria de Pesquisas, Estudos, Ensino e 

Capacitação Ébio Cleser Borges”, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Izídio Alves - 1ª Votação. Foi 

aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 

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 (as) 

de implantes cocleares ao passarem nas portas giratórias, conforme especifica”, 

com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - 

Relator: Vereador Bruno Diniz - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à 

Comissão dos Direitos do Consumidor. Projeto de Lei nº 103/2021 de autoria do 

Vereador Leandro Sena que “Dispõe sobre a regulamentação e funcionamento dos 

escritórios compartilhados no município de Goiânia”, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Pedro Azulão 



Jr. - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão dos Direitos do 

Consumidor. Os requerimentos de nº 4.109 a 4.273/21 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 4.274 a 4.280/2021 foram enviados à 

Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. O requerimento nº. 4.281/21 

foi enviado à Presidência da Casa. Às 11h11min (onze horas e onze minutos), o 

Presidente em exercício, Vereador Clécio Alves, 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 
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