
 
Ata da trigésima sexta (36ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da décima 

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

Às nove (09) horas e vinte e três (23) minutos, do dia primeiro de junho de dois mil e 

vinte um (01.06.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

trigésima sexta (36ª) Sessão Ordinária, do primeiro (1º) ano, da décima nona (19ª) 

Legislatura, presidida pelo Vereador GCM 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, este 

Vereador leu 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: GCM ROMÁRIO POLICARPO – Presidente; ANSELMO PEREIRA- 1º 

Secretário; ISAÍAS RIBEIRO - 2º Secretário em exercício. Às 09h28min (nove 

horas e vinte e oito minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno 

Expediente. O Vereador Thialu Guiotti justificou a ausência da Vereadora 

Gabriela Rodart, a qual se encontra com problema de saúde. O Vereador 

Sargento Novandir solicitou registro como presença honrosa o nome de seu 

filho, Marcos Vinícius Rodrigues da Silva. Utilizou a tribuna o Vereador Mauro 

Rubem. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: LEANDRO SENA, 

requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando a realização de Moção 

de Aplauso para o policial militar Cabo Sebastião Graciano de Macedo); 

JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, 

SME e SMS; RAPHAEL DA SAÚDE, requerimentos endereçados à COMURG e 

SEINFRA; MARLON TEIXEIRA, requerimento endereçado à Presidência da Casa 

(para que determine a manifestação de congratulações para o Instituto de Educação 

em Artes Gustav Ritter pela 1ª colocação em português); ao Prefeito (solicitando 

prioridade para as mães lactantes na vacinação contra COVID-19); ROMÁRIO 

POLICARPO, Projeto de Lei  que autoriza a Prefeitura de Goiânia o acréscimo de 

5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito e dá outras 

providências; RONILSON REIS, Projeto de Lei  que altera a Lei 10.298 de 

dezembro de 2018, que institui o Projeto de Política Pública a respeito da infância 

sem pornografia no âmbito dos serviços públicos e atividades municipais, Projeto de 

Lei  que dispõe sobre a vedação do uso de novas formas de flexão de gênero e de 

número das palavras da Língua Portuguesa, em contrariedade às regras 

gramaticais consolidadas no país; ISAÍAS RIBEIRO, requerimento endereçado à 

SMM; AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à SEINFRA, SEPLANH e 

SME, ANDERSON SALES BOKÃO, requerimentos endereçados à SMS 

[solicitando informações e a regularização do pagamento das medições das obras 

de construção do CSF (Centro de Saúde da Família) do Conjunto Riviera e 

informações sobre as condições do CIAMS do Setor Pedro Ludovico], à SEPLANH 

(solicitando informações sobre a destinação de área pública na Rua Claro com Rua 

Diamantino e Rua Rio Grande, Setor Rio Jordão), CMTC, SEINFRA, COMURG, 

SANEAGO, Comandante do 30º Batalhão da PM, AMMA e ao Prefeito; SANTANA 



GOMES, requerimento endereçado ao Presidente da CMTC (solicitando 

esclarecimentos de sua relação com as empresas concessionárias do transporte 

coletivo da região metropolitana e como isso impactará as atividades da empresa 

pública); PEDRO AZULÃO JR., requerimentos endereçados à AGCM, SEINFRA e 

COMURG e ANSELMO PEREIRA e outros, requerimento endereçado ao 

Presidente da Casa (solicitando expedição de Ofícios às autoridades políticas do 

Congresso Nacional e aos Ministros da Educação e da Economia, manifestando o 

integral apoio do Legislativo Municipal de Goiânia às reivindicações aprovadas pela 

ANDIFES). Às 09hs58min (nove horas e cinqüenta e oito minutos), passou para 

Ordem do Dia: Foi aprovada a inclusão e inversão do Projeto de Lei nº 044/21, 

que altera a Lei nº. 10.268 de 30/10/18 (dispõe sobre as normas gerais de 

organização da administração tributária do municio de Goiânia, institui o Quadro 

Próprio de Auditoria Tributária). O aludido projeto conta com parecer da Comissão 

de Trabalho e Servidores Públicos pela aprovação, Relator: Pedro Azulão Jr. – 2ª 

votação, tendo sido aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 

Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 137/2019 de 

autoria do Vereador Emilson Pereira que “Incumbe aos estabelecimentos de 

ensino da rede pública, filantrópica e privada municipal, estimularem ações 

destinadas à limpeza, manutenção e conservação do ambiente escolar por alunos, 

respeitada a capacidade física do discente”, com parecer da Comissão de 

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Aprovação – Relatora: Vereadora 

Dra. Cristina – 2ª Votação. Foi aprovado pedido de vistas ao Vereador Anderson 

Sales Bokão. Projeto de Lei nº 182/2019 de autoria da Vereadora Léia Klébia 

que “Institui o Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de 

Saúde da Família” e dá outras providências, com parecer da Comissão de 

Segurança Pública pela Rejeição – Relator: Vereador Felizberto Tavares – 2ª 

Votação. Foi rejeitado o relatório e aprovado o projeto, por unanimidade, e 

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo 

de Lei. Projeto de Lei nº 015/2021 de autoria da Vereadora Luciula do Recanto 

que “Altera dispositivos da Lei nº 10.239 de 05/09/2018 que dispõe sobre a 

instituição e funcionamento da Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal no 

município de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação – Relator: Vereador Geverson 

Abel. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Proteção, Direitos e Defesa dos 

Animais. Projeto de Lei nº 013/2021 de autoria da Mesa Diretora que “Altera a 

Resolução nº 005 de 10 de julho de 2019 e dá outras providências”, com parecer da 

Comissão do Trabalho e Servidores Públicos pela Aprovação – Relator: Vereador 

Willian Veloso – 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2021 de autoria do Vereador Lucas Kitão que “Concede ao Dr. 

Almiro Francisco Lopes, Título Honorífico de Cidadania Goianiense”, com parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: 

Vereador Geverson Abel - Votação Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo 

de Processamento e Controle. Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2021 de 

autoria da Vereadora Luciula do Recanto que “Concede Título Honorífico de 

Cidadania Goianiense à Senhora Marta Maria Neto Silva,”, 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. Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2021 de autoria 

do Vereador Dr. Gian que “Concede Título Honorífico de Cidadania Goianiense ao 

Senhor José Alves Firmino”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação pela Aprovação - Relator: Vereador Mauro Rubem - Votação Única. Foi 

aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Projeto de Lei 

nº 017/2021 de autoria do Vereador Thialu Guiotti que “Concede Título Honorífico 

de Cidadania Goianiense ao Senhor Juvenil Saturnino Fernandes”, com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador 

Willian Veloso- Votação Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle. Foi levantado pela Mesa Diretora que o fim do prazo 

para entrega das Emendas Impositivas por parte dos Vereadores se dará na 

próxima terça-feira, dia 08/06/21. Foram aprovados os requerimentos nº: 2066 

e 2067/2021 do Vereador Dr. Gian; 2150/2021 do Vereador Lucas Kitão; 2152/2021 

do Vereador Santana, 2183/2021 do Vereador Raphael da Saúde, 2331/2021 do 

Vereador Cabo Senna, 2334/2021 do Vereador Edgar Duarte, 2349/2021 do 

Vereador Cabo Senna e 2350/2021 da Vereadora Luciula do Recanto. Os 

requerimentos de nº 2.353 a 2.423/2021 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 2.424 a 2.429/2021 foram enviados à Diretoria 

Legislativa para serem inseridos em Pauta. Os requerimentos nº. 2.430 e 2.431 

foram enviados à Presidência da Casa. Às 11hs22min (onze horas e vinte e dois 

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 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. 
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