
 

Ata da quadragésima sexta (46ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 

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

Às nove (09) horas e vinte e sete (27) minutos, do dia vinte e quatro de junho de dois 

mil e vinte um (24.06.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

quadragésima sexta (46ª) 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; ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. Não houve 

expediente a ser lido. Às 09h38min (nove horas e trinta e oito minutos), o Senhor 

Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os 

Vereadores Mauro Rubem e Juarez Lopes. Os Vereadores Lucas Kitão, Dr. Gian 

e Thialu Guiotti participaram da Sessão de maneira remota. Os Vereadores 

Henrique Alves e Edgar Duarte justificaram a ausência do Vereador Pastor 

Wilson, devido a uma crise de hipertensão. A Assessoria da Vereadora Gabriela 

Rodart justificou sua ausência por motivos de saúde. O Vereador Edgar Duarte 

solicitou registro de presença honrosa dos Senhores Carmo (Vereador em 

Mossâmedes), Guilherme (amigo), Ludmila Ferreira (esposa), Sargento 

Santiago (irmão) e  Manuela (sobrinha). Os Vereadores Geverson Abel, Aava 

Santiago e Ronilson Reis solicitaram registro de presença honrosa dos 

Pastores Neuton Abreu e Josué Abreu.  Apresentaram matérias os seguintes 

vereadores: CLÉCIO ALVES, Projeto de Lei que “Dispõe sobre denominação de 

Praça Pública que especifica e dá outras providências”; CABO SENNA, 

requerimentos endereçados à SEINFRA e à Secretaria Municipal de Mobilidade; 

LEANDRO SENA, requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Mobilidade; 

AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à SEINFRA; ISAÍAS RIBEIRO, 

requerimento endereçado à RMTC solicitando que sejam incluídos no cadastro para 

embarque prioritário nos horários de  pico  as instituições religiosas; JOÃOZINHO 

GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA HENRIQUE ALVES, 

requerimentos endereçados à COMURG e SEINFRA; LUCIULA DO RECANTO, 

requerimentos endereçados ao Prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde; WILIAN 

VELOSO, requerimentos endereçados à SM e Rede MOB de Consórcio e  IZÍDIO 

ALVES, requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG e SMT. Às 10h03min 

(dez horas e três minutos), o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia: 

Aprovada a Inclusão e Inversão de Pauta do Projeto de Lei nº 157/2021, de 



autoria do Vereador Clécio Alves que “Dispõe sobre denominação de área pública 

municipal que especifica - Parque Municipal Areião Washington Novaes, localizada 

na Alameda Coronel Eugênio Jardim Avenida Americano do Brasil”, com parecer da 

Comissão de Habitação, Ordenamento e Urbanismo 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 

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.  O referido 

projeto foi lido e entrou em discussão, mas não foi apreciado por falta de quórum. Os 

requerimentos de nº 3115 a 3437/21 foram aprovados de plano, pelo Senhor 

Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento 

Interno. O requerimento nº 34382021 foi enviado à Diretoria Legislativa para ser 

inserido em Pauta. Às 10h44min (dez horas e quarenta e quatro minutos), o 

Presidente em exercício, Vereador Henrique Alves, encerrou a presente sessão, 

convocando outra para a próxima terça-feira, dia 29/06/21, 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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