
 

Ata da quadragésima segunda (42ª) 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 dezesseis de junho de dois mil 
e vinte um (16.06.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
quadragésima segunda (42ª) 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; SANDES JÚNIOR - 2º Secretário 
em exercício. Foram lidos no Expediente os seguintes documentos: Mensagem 
nº 036/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 048 de 
13/05/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 223/2019 de autoria do ex-Vereador Divino 
Rodrigues, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem e compostagem de 
resíduos sólidos, orgânicos no âmbito do município de Goiânia. Mensagem nº 
037/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 050 de 
13/05/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 130/2020 de autoria do ex-Vereador 
Emilson Pereira, que “estabelece a obrigatoriedade da presença de cirurgião 
dentista nas Unidades de Terapia Intensiva e demais unidades hospitalares de 
internações prolongadas e dá outras providências”. Mensagem nº 038/2021 do 
Gabinete do Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 047 de 13/05/2021, 
oriundo do Projeto de Lei nº 125/2019 de autoria do Vereador Romário Policarpo, 
que “institui o Programa Municipal Afroempreendedor de Goiânia”. Mensagem nº 
039/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 045 de 
12/05/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 046/2017 de autoria do Vereador Kleybe 
Morais, que “obriga a instalação de leitores de impressão digital na porta de entrada 
dos caixas eletrônicos das agências bancárias do município de Goiânia.”  
Mensagem nº 040/2021 do Gabinete do Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de 
Lei nº 049 de 13/05/2021, oriundo do Projeto de Lei nº 018/2020 de autoria da 
Vereadora Léia Klébia, que “institui a Semana de Orientação e Prevenção à 
gravidez na adolescência”. Às 09h39min (nove horas e trinta e nove minutos), o 
Senhor Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna o 
Vereador Sargento Novandir. Os Vereadores Kleybe Morais e Ronilson Reis 
participaram da Sessão de maneira remota.  Apresentaram matérias os seguintes 
vereadores: RAPHAEL DA SAÚDE, Projeto de Lei  que “concede denominação à 



praça localizada na confluência entre as Avenidas Anhanguera, Cristovam Colombo 
e Rua Bogotá no Bairro Jardim Novo Mundo, nesta Capital”; SABRINA GARCÊZ, 
Projeto de Lei  que “dispõe sobre a introdução da Musicoterapia como tratamento 
terapêutico complementar de pessoas com deficiência, transtornos mentais, 
doenças crônicas, síndromes e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), gestantes, 
neonatos, entre outros, no Município de Goiânia, e dá outras providências”, ao 
Plenário da Casa (solicitando realização de Moção de Aplausos à Nayara Coimbra, 
Gerente de Auditoria do Departamento de Trânsito de Goiás), ao Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (para que informe a inclusão da 
musicoterapia nos CRAS); WILIAN VELOSO, Projeto de Lei  que confere ao 
município de Goiânia, localizado no Estado de Goiás, o título de “Capital Nacional 
da Música Sertaneja”; JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à 
SEINFRA e ao Prefeito; ISAÍAS RIBEIRO, requerimento endereçado ao Prefeito; 
THIALU GUIOTTI, requerimento endereçado à COMURG; ANSELMO PEREIRA, 
requerimentos endereçados à  SMM, SEINFRA, COMURG, AMMA  e ao Prefeito; 
HENRIQUE ALVES, requerimentos endereçados à COMURG, SEINFRA, SMM, 
CMTC e ao Prefeito; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados ao Prefeito 
(solicitando inclusão no Grupo de Prioridades para vacinação contra Covid-19 os 
entregadores de aplicativos do município de Goiânia) e COMURG; AAVA 
SANTIAGO, requerimento endereçado à SMS (solicitando esclarecimento quanto à 
atuação administrativa do Hospital e Maternidade Dona Iris e da Maternidade 
Nascer Cidadão que suspendeu o acesso e acompanhamento das profissionais 
doulas durante o período de trabalho de parto.) O Presidente solicitou registro 
como visitas honrosas a presença dos Senhores Francisco de Assis Peixoto, 
Prefeito de São Simão, Vereador Fábio e Secretário do Desenvolvimento 
Econômico Geovanio Rosa, todos da cidade de São Simão. O Vereador Thialu 
Guiotti solicitou registro da presença do Senhor João Júnior, Presidente do 
SindiFisio. Às 09h58min (nove horas e cinqüenta e oito minutos), o Presidente 
passou para Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 283/2018 de autoria do Vereador 
Zander que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de exame toxicológico para taxistas e 
motoristas profissionais que utilizam aplicativo da operadora de tecnologia, no 
município de Goiânia”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla Tejota– 1ª Votação. Foi 
aprovado pedido de vistas ao Vereador Anselmo Pereira. Projeto de Lei nº 
023/2021 de autoria do Vereador Willian Veloso que “Dispõe sobre declarar de 
utilidade pública o Instituto Olhos da Alma e dá outras providências”, com parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: 
Vereador Kleybe Morais – 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 038/2021 de autoria da 
Vereadora Luciula do Recanto que “Acrescenta o art. 9-A à Lei nº 8.559 de 
20/08/2007 para proibir a realização de tatuagens ou aplicação de piercing em 
animais, para fins estéticos, no âmbito 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 Proteção, 



Direitos e Defesa dos Animais. Projeto de Lei nº 040/2021 de autoria do Vereador 
Thialu Guiotti que “Dispõe sobre a mínima e adequada composição de equipe 
multidisciplinar de atenção à gestante nos períodos de pré-natal, parto e pós-parto”, 
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – 
Relator: Vereador Izídio Alves – 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à 
Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de Decreto Legislativo  nº 
009/2021 de autoria do Vereador Dr. Gian que “Concede título honorífico de 
cidadão goianiense ao Senhor Manassés Pinto dos Santos”, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: Vereador 
Bruno Diniz – 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle. Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2021 de autoria 
do Vereador Dr. Gian que “Concede título honorífico de cidadão goianiense ao 
Senhor Manassés Pinto dos Santos”, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: Vereador Bruno Diniz – 1ª Votação. 
Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Foram 
aprovados os requerimentos nº: 2610/2021 e 2661/2021 do Vereador Mauro 
Rubem, 2611/2021 do Vereador Cabo Senna, 2613/2021 do Vereador Santana e 
2614/2021 e 2660/2021 da Vereadora Sabrina Garcêz e 2662/2021 da Vereadora 
Gabriela Rodart. Os requerimentos de nº 2.778 a 2.810/21 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 2.811 a 2.814/2021 foram 
enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11h15min 
(onze horas e quinze 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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