
 

Ata da quadragésima sétima (47ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 

Às nove (09) horas e vinte e um (21) minutos, do dia vinte e nove de junho de dois 
mil e vinte um (29.06.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
quadragésima sétima (47ª) 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 
ISAÍAS RIBEIRO 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: CLÉCIO ALVES – Presidente em exercício; 
ANSELMO PEREIRA- 1º Secretário; SANDES JÚNIOR - 2º Secretário em 
exercício. Não houve expediente a ser lido. Às 09h46min (nove horas e 
quarenta e seis minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno 
Expediente. Utilizou a tribuna o Vereador Mauro Rubem. Os Vereadores Lucas 
Kitão e Dr. Gian participaram da Sessão de maneira remota. O Vereador 
Kleybe Morais solicitou realização de um minuto de silêncio em razão do 
falecimento de seu sogro, senhor José Francisco, o Chico do Novo Horizonte. 
Apresentaram matérias os seguintes vereadores: SARGENTO NOVANDIR, 
requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando realização de Moção 
de Aplauso aos Policiais que capturaram e abateram o criminoso Lázaro Barbosa 
(Major Edson, Sargento Ronyeder, Sargento Joubert e Sub Tenente Di Paula); 
JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA; MAURO 
RUBEM, requerimento endereçado à SMS (solicitando a inclusão da categoria dos 
bancários no grupo prioritário na imunização contra o vírus do Covid-19); CABO 
SENNA, requerimento endereçado ao Prefeito de Goiânia (solicitando a inclusão 
dos profissionais das borracharias e oficinas mecânicas, no grupo de profissionais 
prioritários para vacinação contra a COVID-19); RONILSON REIS, requerimentos 
endereçados ao Presidente da Casa (solicitando realização de Sessão Especial em 
Homenagem aos Corretores de Seguros e aos 30 anos da Igreja Assembléia de 
Deus – Ministério Bethel); ANDERSON SALES BOKÃO, Projeto de Lei que dispõe 
sobre a visita virtual, por meio de vídeochamadas de familiares e pacientes 
internados em decorrência da Covid-19, requerimentos endereçados à SEINFRA, 
COMURG, SANEAGO, SMM e SEPLANH; GEVERSON ABEL, requerimento 
endereçado ao Plenário da Casa (pedido de licença de 121 dias, sem remuneração, 
para tratar de interesse particular, com início em 30/06/21); SANTANA GOMES, 
Projeto de Decreto Legislativo  que concede Título Honorífico de Cidadania 



Goianiense a senhora Kamila Alves Amarante Vieira; MARLON TEIXEIRA, 
requerimentos endereçados ao Prefeito; HENRIQUE ALVES, Projeto de Decreto 
Legislativo  que autoriza o Poder Executivo Municipal de Goiânia, a celebrar 
convênios com clínicas médicas, visando à implementação do Programa Consulta 
Cidadã, junto aos pacientes hipossuficientes do município e dá outras providências, 
requerimentos endereçados ao Prefeito, SEINFRA, SMM e à GCM; ANSELMO 
PEREIRA, requerimentos endereçados à COMURG, SMM, SME, SEINFRA,  
Prefeitos de Aparecida de Goiânia e de Goiânia; GABRIELA RODART, 
requerimentos endereçados ao Presidente da Casa (solicitando a realização de 
Moção de Aplauso e Sessão Especial em homenagem aos envolvidos na captura do 
Lázaro Barbosa, Sessão Especial em homenagem aos Psiquiatras do Estado de 
Goiás), ao Prefeito e à SEINFRA; AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à 
SMS, SEINFRA, SEPLANH, SEMAD, COMURG e ao Prefeito (solicitando que as 
lactantes mães de crianças de até 2 anos de idade sejam incluídas como prioridade 
no Plano de Vacinação contra a COVID; LEANDRO SENA, Projeto de Lei  que 
declara de Utilidade Pública a Associação Brasileira de Regularização Fundiária 
Urbana e ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Resolução  que concede licença por 
interesse particular a Vereador (Geverson Abel) por 121 (cento e vinte e um) dias, a 
partir de 30 de junho de 2021; THIALU GUIOTTI, requerimento endereçado à 
Presidência da Casa (solicitando a reativação da Frente Parlamentar de 
Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico), ao Prefeito e à SEINFRA; 
BRUNO DINIZ, requerimentos endereçados ao Prefeito; PEDRO AZULÃO JR., 
requerimentos endereçados à SEINFRA, SMT e SMM; SANTANA GOMES, 
requerimentos endereçados à SEINFRA e à SMT; IZÍDIO ALVES,  requerimentos 
endereçados à COMURG, SEINFRA e SMT e LÉO JOSÉ, requerimento 
endereçado à SMM. O Vereador Anderson Sales-Bokão solicitou registro em 
Ata de seu elogio ao Presidente da SEINFRA, Fernando Araújo Primo. O 
Vereador Cabo Senna solicitou registro como presença honrosa a visita do 
Senhor Pedro Azulão, pai do Vereador Pedro Azulão Júnior. Às 10h07min (dez 
horas e sete minutos), o Presidente passou para Ordem do Dia: Inclusão e 
inversão do Projeto de Resolução nº. 14/2021, de autoria do Vereador Romário 
Policarpo, que trata sobre a licença por interesse particular por 121 dias a 
partir do dia 30/06/21. O referido Projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para a confecção da Resolução. Projeto de Lei 
Complementar nº 003/2021 de autoria do Prefeito, que “Altera a Lei 
Complementar nº 091, de 26 de junho de 2000 (dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores do Magistério Público 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 Trabalho e 
Servidores Públicos. Projeto de Lei nº 317/2019 de autoria do Vereador 
Anderson Sales Bokão, que “Altera a Lei nº 9.665 de 13 de outubro de 2015 que 
dispõe sobre a parada de ônibus para desembarque de passageiros em locais que 
não sejam pontos fixos, das 23 às 04:30h, em dias úteis, feriados e finais de 
semana”, com parecer da Comissão de Fiscalização do Transporte Público Coletivo 



pela Rejeição - Relator: Vereador Felisberto Tavares - 2ª Votação. Foi rejeitado e 
arquivado. Projeto de Lei nº 055/2021 de autoria do Vereador Thialu Guiotti que 
“Autoriza o executivo municipal a conceder isenção de impostos e taxas aos 
profissionais e estabelecimentos comerciais que ficaram impedidos de exercer suas 
funções durante o período da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: 
Vereador Izídio Alves - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 
Finanças, Orçamento e Economia. Projeto de Lei nº 004/2021 de autoria da Mesa 
Diretora que “Altera a Resolução nº 003 de 19 de outubro de 2004 (Institui a 
Comenda Consuelo Nasser e dá outras providências”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Pedro Azulão 
Jr. - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia. Os requerimentos de nº 3.439 a 3.792/21 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 3.793 a 3.801/2021 foram 
enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. O requerimento nº. 
3.802/21 foi enviado à Presidência da Casa. Às 11h39min (onze horas e trinta e 
nove 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 
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