
 
 
Ata da primeira (1ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 
(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

As nove (09) horas e quinze (15) minutos, do dia quatro de fevereiro de dois mil 
e vinte (04.02.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
primeira (1ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) 
Legislatura, presidida pelo Vereador GCM 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, 
o Senhor Presidente convidou a 1º Secretário, 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 
assinado pelos Vereadores GCM ROMÁRIO POLICARPO - Presidente; 
ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário; PAULO MAGALHÃES - 2º Secretário em 
exercício. O Senhor Presidente Romário Policarpo, convidou o Senhor 
Prefeito Municipal de Goiânia, Iris Rezende Machado, para falar na 
Tribuna, que apresentou Relatório Circunstanciado das atividades de 
2019 e a Programação para 2020. Compareceram os convidados: Prefeito Iris 
Rezende, Secretário de Governo - Paulo Ortegal, Controlador Geral do 
Município - Juliano Gomes Bezerra, Secretário da SMT – Fernando Santana, 
Secretário do SEPLAHN – Henrique Alves Luiz Pereira, Secretário da SME – 
Marcelo Ferreira da Costa, Secretário da SEMAS – Mizair Lemes Junior, 
Secretário Extraordinário – Reginaldo Melo, Secretário Particular do Prefeito – 
Wilson Júnior, Comandante Geral do Gabinete Militar da CMG – Coronel Marco 
Aurélio Godinho, Superintendente da Casa Civil e Articulação Política – Jairo 
Cunha Bastos, Presidente da AGETUL – Urias Junior, Presidente da CMTC – 
Benjamin Kenedy, Presidente da COMURG – Aristóteles de Paula, Presidente 
do IMAS – José Alício, Presidente do Goiânia-Prev – Paulo Henrique, Inspetor 
da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia – Gilásio Athaíde Cavalcante Filho e 
dos Senhores Adeilton Sergio e Emerson Ayres.  O Vereador Anderson Sales 
solicitou registro em Ata, da apresentação de requerimento de sua autoria 
solicitando a retomada da obra do Posto de Saúde do Conjunto Riviera e que 
não desistirá deste projeto. No Expediente foram lidos os seguintes 
documentos: Mensagem nº 001/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral 
ao Autógrafo de Lei Complementar nº 014/19, Projeto de Lei Complementar nº 
026/19, processo nº 20191521, de autoria do Vereador Doutor Gian – Altera o 
artigo 225 da Lei Complementar nº 011 de 11/05/1992 que dispõe sobre o 
estatuto dos servidores públicos do município de Goiânia. Mensagem nº 
002/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei 



Complementar nº 017/19, Projeto de Lei Complementar nº 006/18, processo nº 
20180287, de autoria do Vereador Paulo Magalhães – Altera o § 2º do artigo 1º 
da Lei Complementar nº 78, de 08 de junho de 1999, que estabelece normas 
para o uso e alienação de bens municipais e da outras providencias. 
Mensagem nº 003/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo 
de Lei Complementar nº 016/19, Projeto de Lei Complementar nº 005/19, 
processo nº 20190468, de autoria do Vereador Denício Trindade – Altera a Lei 
Complementar nº 216, de 13/05/2011, para estabelecer a obrigatoriedade da 
oferta, em espaços de uso público, de brinquedos e equipamentos de lazer 
adaptados. Mensagem nº 004/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao 
Autógrafo de Lei Complementar nº 015/19, Projeto de Lei Complementar nº 
019/18, processo nº 20180579, de autoria do Vereador Carlin Café – Altera o 
dispositivo da Lei complementar nº 177, de 09 de janeiro de 2008, que dispõe 
sobre o código de obras e edificações do município de Goiânia. Mensagem nº 
005/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 169/19, 
Projeto de Lei nº 322/2018, processo nº 20181991, de autoria do Vereador 
Emilson Pereira – Institui no âmbito do município de Goiânia a obrigatoriedade 
de rebaixamento das calçadas próximas aos pontos de parada de transporte 
coletivo da capital. Mensagem nº 006/20 do Gabinete do Prefeito – Veto 
Parcial ao Autógrafo de Lei nº 172/19, Projeto de Lei nº 288/19, processo nº 
20191395, de autoria do poder executivo – Altera o artigo 15 da Lei nº 9.354 de 
08/11/2013, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos da guarda civil 
metropolitana de Goiânia. Mensagem nº 007/20 do Gabinete do Prefeito – 
Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 178/19, Projeto de Lei nº 069/19, processo 
nº 20190392, de autoria do Vereador Anderson Sales – Dispõe sobre a 
implantação de caixas coletoras de resíduos sólidos nos bueiros dos 
logradouros do município de Goiânia. Mensagem nº 008/20 do Gabinete do 
Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei Complementar nº 020/19, Projeto 
de Lei Complementar nº 007/19, processo nº 20190523, de autoria do Vereador 
Denício Trindade – Altera a Lei nº 9.498 de 19/11/14 isentando de cobrança de 
taxa de lixo a entidades religiosas de qualquer culto e entidades sem fins 
lucrativos considerando grande gerador de resíduos sólidos produzidos por 
geradores. Mensagem nº 084/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Parcial ao 
Autógrafo de Lei nº 160/19, Projeto de Lei nº 283/2019, processo nº 20191090, 
de autoria do Vereador Paulo Magalhães – Estabelece a política municipal de 
segurança hídrica e gestão das águas no âmbito do Município de Goiânia. 
Mensagem nº 085/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de 
Lei nº 156/19, Projeto de Lei nº 085/2019, processo nº 20190442, de autoria do 
Vereador Álvaro da Universo – Dispõe sobre a substituição gradativa das redes 
aéreas de distribuição de energia elétrica de baixa tensão, de telefonia, de 
comunicação de dados via fibra óptica, televisão a cabo e outros cabeamentos 
por uso de rede. Mensagem nº 086/20 do Gabinete do Prefeito – Veto 
Integral ao Autógrafo de Lei nº 153/19, Projeto de Lei nº 170/2019, processo nº 
20190766, de autoria do Vereador Emilson Pereira – Altera a Lei n° 9.861 de 



30 de junho de 2016, que regula o processo administrativo no âmbito da 
administração pública municipal. Mensagem nº 087/20 do Gabinete do 
Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 158/19, Projeto de Lei nº 
129/2019, processo nº 20190579, de autoria da Vereadora Tatiana Lemos – 
Dispõe sobre o fornecimento do vale-medicamento para usuários de 
medicamentos que estejam temporariamente em falta na Rede Municipal de 
Goiânia. Mensagem nº 088/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao 
Autógrafo de Lei nº 164/19, Projeto de Lei nº 205/2019, processo nº 20190944, 
de autoria do Vereador Cabo Senna – "Torna obrigatória a apresentação de 
plano de contingência para barragens e demais empreendimentos, que possam 
colocar em grave risco vidas humanas ou meio ambiente". Mensagem nº 
089/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 152/19, 
Projeto de Lei nº 012/2019, processo nº 20190143, de autoria do Vereador 
Zander Fábio – Dispõe sobre a criação do sistema municipal de Educação 
Ambiental e da outras providências. Mensagem nº 090/20 do Gabinete do 
Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 161/19, Projeto de Lei nº 
277/2018, processo nº 20181698, de autoria do Vereador Zander Fábio – 
Dispõe sobre implantação de bebedouros e comedouros para cães em praças 
públicas do município de Goiânia. Mensagem nº 091/20 do Gabinete do 
Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 171/19, Projeto de Lei nº 
357/2019, processo nº 20191728, de autoria do Poder Executivo – Estima a 
receita e fixa a despesa do município de Goiânia para o exercício financeiro de 
2020 (Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020 - LOA). Ofício nº 108/20 do 
Gabinete do Prefeito – Solicita a retirada da proposição do Projeto de Lei n° 
290, de 02 de agosto de 2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais 
de natureza especial, atuado nesse Poder sob o n° 20191401, e, de 
conseqüência, a sua devolução ao Poder Executivo, tendo em vista o 
encerramento do exercício orçamentário do ano de 2019. Ofício nº 1547/19 
Comissão de Finanças – Balancete contábil da administração direta do mês 
de novembro/2019. Protocolo n° 010/20 Comissão de Finanças – Relatório 
de aplicações financeiras referente aos meses de julho, agosto, setembro e 
outubro de 2019. Às 9:39hs (nove horas e trinta e nove minutos), o Senhor 
Presidente GCM ROMÁRIO POLICARPO passou para o Pequeno 
Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores: Paulo Magalhães e Anderson 
Sales. Apresentaram matéria os seguintes Vereadores: CLÉCIO ALVES, 
requerimento endereçado ao Prefeito Municipal, solicitando que seja 
determinado junto a SEINFRA, reparação em caráter de urgência da Ponte que 
liga o Bairro Goiá ao Parque Industrial João Braz; DENÍCIO TRINDADE, 
Projeto de Lei que denomina Praça Serafim a praça localizada na Rua Lincoln 
s/n com rua Guadalajara e Rua Américo Vespúcio no Jardim Novo Mundo e 
requerimentos endereçados a SEINFRA, Prefeito Municipal, COMURG e aos 
familiares da Senhora Paulina Stival Peixoto pelo seu falecimento; DRº GIAN, 
Projeto de Lei que dispõe sobre a proibição da distribuição ou venda de 
sacolas plásticas e distribuição e venda de sacolas tipo biodegradável ou 



bicompostável a consumidores em todos os tipos de estabelecimentos 
comerciais de Goiânia/Go e dá outras providências e requerimentos 
endereçados a COMURG, Prefeito Municipal e ao Presidente da Casa, 
solicitando realização de Sessão Solene em homenagem aos 20 anos de 
Capelania Unipas Internacional (União Internacional de Pastores e Capelães 
Voluntários); PRISCILLA TEJOTA, requerimento endereçado ao Presidente da 
Casa, solicitando realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia do 
Contabilista; DIVINO RODRIGUES, requerimentos endereçados a COMURG; 
KLEYBE MORAIS, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa, 
solicitando realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia do CEREA, 
Dia dos Motoristas, os Atores do Espetáculo Paixão de Cristo do Santuário 
Sagrada Família, a Marcha Goiânia em Defesa da Vida – Brasil sem Aborto, 
aos 13 anos do Comitê Goiano em Defesa da Vida – Brasil sem Aborto, Dia da 
Juventude Católica e Dia da Felicidade; ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei 
que altera a Lei nº 9.7-7, de 07 de dezembro de 2015, que institui no calendário 
oficial de datas e eventos do Município de Goiânia o Dia do Mecânico, Projeto 
de Lei que dispõe sobre declarar de Utilidade Pública o Clube de Criadores de 
Pássaros de Goiânia e dá outras providências e requerimentos endereçados a 
ASMEGO, Comandante da PM-Go, COMURG, SME, Comandante do 27º 
Batalhão de Senador Canedo, SEINFRA e AMMA; DRª CRISTINA, Projeto de 
Lei que denomina Praça Carnaval do Amigos a área pública municipal 
localizada entre as Avenidas T-03, T-5 e Rua T-56, Setor Bueno e 
requerimentos endereçados a SEINFRA e SMS; CABO SENNA, requerimentos 
endereçados a SMT, COMURG e ao Presidente da Casa, solicitando Moção de 
Aplauso ao Soldado QPPM 37345 Hudson Alves Peronica; TIÃOZINHO 
PORTO, requerimentos endereçados a SMT, COMURG e SEINFRA; ANDREY 
AZEREDO, requerimento endereçado ao Presidente da Casa, solicitando 
realização de Sessão Especial em homenagem as Igrejas Batistas em Goiânia; 
LUCAS KITÃO, Projeto de Decreto Legislativo, que concede ao Drº Guilherme 
Silva Ferreira da Costa, Título Honorífico de Cidadania Goianiense e 
requerimentos endereçados a COMURG, CMTC, SMT e SEINFRA; ÁLVARO 
DA UNIVERSO, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa, 
solicitando Moção de Aplauso ao Drº Zacarias Calil e Concessão da Medalha 
Pedro Ludovico Teixeira para o Drº Zacarias Calil Hamu; ANDERSON SALES, 
requerimentos endereçados ao Prefeito Iris Rezende, SEMAS, GCM e SMS; 
SABRINA GARCÊZ, Projeto de Decreto Legislativo que susta os efeitos da 
Resolução nº 004 de 10 de abril de 2019 do Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de 
Goiânia, para a lista de imóveis dispostos na Resolução integrarem o inventário 
de Bens de Interesse Histórico e Cultural do Município de Goiânia e 
requerimentos endereçados ao Presidente da Casa, solicitando cópia integral 
do contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Elmo Engenharia, 
realização de Audiência Pública para discutir acerca do tombamento de alguns 
imóveis em Goiânia, Audiência Pública para discutir a cobrança do IPTU em 



2020, à SMT, SMS, SEINFRA, Prefeito Iris Rezende, SANEAGO e AGETUL; 
TATIANA LEMOS, Projeto de Lei que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Goiânia a celebrar parcerias público-privadas, bem como com as Cooperativas 
de Reciclagem, visando permitir aos catadores a execução do serviço em 
bicicletas de cargas, assim como a troca dos animais de cargas por bicicletas, 
Projeto de Lei que estabelece a obrigatoriedade das concessionárias de 
serviços públicos a  oferecerem a opção de pagamento antes da suspensão do 
serviço e dá outras providências; DRº PAULO DAHER, requerimentos 
endereçados a SMT, SEINFRA, SEPLANH, ao Presidente da Casa, solicitando 
realização de Sessão Especial para entrega da Medalha Doutor Amyn José 
Daher, Medalha Emival Ramos Caiado, comemoração ao Dia do Médico, Dia 
do Agente Comunitário, Dia Internacional da Juventude, Trabalhadores pelas 
coisas sociais de Goiânia, Dia do Enfermeiro; EMILSON PEREIRA, Projeto de 
Lei que dispõe sobre a reserva de percentual de imóveis dos programas 
habitacionais do Município para pessoas em situação de rua, Projeto de Lei 
que cria os Jogos Estudantis para pessoas com deficiência na Rede de Ensino, 
Projeto de Lei que institui o aplicativo Aluno nas Escolas como plataforma 
oficial de acompanhamento escolar de alunos do Município de Goiânia e dá 
outras providências, Projeto de Lei que estabelece a notificação compulsória 
dos casos de suspeita e/ou confirmação de casos de pessoas portadores de 
doenças raras e genéticas, Projeto de Lei que institui o Programa Escola Para 
Todos, que oferece vagas para crianças na rede particular de ensino, mediante 
parceria público privada e dá outras providências; PAULO MAGALHÃES, 
requerimento endereçado a AMMA; WELINGTON PEIXOTO, requerimentos 
endereçados ao Presidente da Casa, solicitando reserva do Plenário para 
entrega de Título de Cidadão, homenagem ao Dia do Administrador, Rede de 
Mulheres do Bem e Exército Brasileiro. Às 10:36hs (dez horas e trinta e seis 
minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei 
nº 299/18 de autoria do Vereador Emilson Pereira, torna obrigatória inclusão 
de noções sobre a constituição da república Federativa do Brasil de 1988, na 
disciplina de historia, ministrada nas escolas municipais do município de 
Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina – 1ª votação. Foi aprovado 
e encaminhado a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 
Projeto de Lei nº 081/19 de autoria do Prefeito Municipal, desafeta área 
pública municipal de sua destinação primitiva e autoriza cessão de uso que 
especifica (Rua VF-44, parte integrante da Quadra 34, lote 08, Vila Finsocial, 
nesta capital), com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e 
Ordenamento Urbano, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 
2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 125/19 de 
autoria do Vereador GCM Romário Policarpo, institui o Programa Municipal 
Afroempreendedor e da outras providencias, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora 



Priscilla Tejota – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de 
Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei nº 252/19 de autoria da 
Vereadora Léia Klebia, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação e 
distribuição da caderneta de saúde da criança, para parturientes nos hospitais 
da Rede Pública e Privada, com parecer da Comissão de Saúde e Assistência 
Social, pela Aprovação – Relator: Vereador Paulo Magalhães – 2ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a 
confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 277/19 de autoria do 
Vereador Lucas Kitão, dispõe sobre a valorização e o reconhecimento das 
pessoas com deficiência nas peças publicitárias de órgãos da administração 
pública direta e indireta municipal, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Welington Peixoto – 1ª 
votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão das Pessoas Portadoras de 
Deficiência e/ou Necessidades Especiais. Projeto de Lei nº 313/19 de autoria 
do Vereador Doutor Paulo Daher, institui o dia municipal do caçambeiro e 
transportador de resíduos da construção civil do município de Goiânia 
(Comemoração Anualmente no dia 10 de junho), com parecer da Comissão de 
Educação, Cultura e Tecnologia, pela Aprovação – Relatora: Vereadora 
Sabrina Garcez – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Foram 
aprovados os requerimentos: 13.138, 13.139 e 13.212/19 do Vereador Lucas 
Kitão, 13.670 e 13.671/19 do Vereador Gustavo Cruvinel; 13.672, 13.673 e 
13.674/19 do Vereador Emilson Pereira e 13.675/19 do Vereador Jair 
Diamantino. O Vereador Paulo Magalhães, solicitou registro em Ata como 
visita honrosa dos Senhores Rubens Magalhães Lemes, Aniele Cardine Lemes 
de Cristianópolis-Go, hoje moram em Uirapuru. Os requerimentos 001 ao 177 
e o requerimento 204 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de 
acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.  
Os requerimentos 178 ao 199 foram enviados à Diretoria Legislativa para 
serem inseridos em pauta. Os requerimentos 200 a 203 foram enviadas à 
Presidência da Casa. Às 11:45hs (dez horas e quarenta e cinco minutos) o 
Senhor Presidente ROMÁRIO POLICARPO, encerrou a presente Sessão e 
convocou outra para o dia 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 
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Ata da segunda (2ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 
(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

As nove (09) horas e treze (13) minutos, do dia cinco de fevereiro de dois mil e 
vinte (05.02.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
segunda (2ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) 
Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO ALVES que a declarou aberta 
sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente em exercício, convidou 
o Vereador ANSELMO PEREIRA para ler um trecho bíblico e em seguida, o 
Senhor Presidente o convidou 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 assinado pelos Vereadores GCM ROMÁRIO 
POLICARPO - Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário; PAULO 
MAGALHÃES - 2º Secretário em exercício. No Expediente foi lido o seguinte 
documento: Ofício nº 003/20 Secretaria Municipal de Finanças – 
Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021. Às 9:29hs (nove 
horas e vinte e nove minutos), o Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO 
ALVES, passou para o Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os 
Vereadores: Felizberto Tavares e Paulo Magalhães. Apresentaram matérias 
os seguintes Vereadores: ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados 
ao Presidente da Casa (solicitando moção de aplauso à Associação Goiana de 
Futebol Americano e envio de Ofício); FELIZBERTO TAVARES, requerimentos 
endereçados à SEINFRA e AMMA; PRISCILLA TEJOTA, requerimento 
endereçado à COMURG; LÉIA KLÉBIA, requerimentos endereçados à SMS 
(solicitando informações sobre o atraso nas obras do CAIS no setor Cândida de 
Morais) e à COMURG; LUCAS KITÃO, Projeto de Decreto Legislativo que 
concede ao Dr. Guilherme Silva Ferreira da Costa título honorífico de 
Cidadania Goianiense; requerimentos endereçados à CMTC, ao Presidente da 
Casa (solicitando uso de Tribuna Livre) e à SMS (solicitando levantamento de 
todas as ambulâncias que atende o Município); PAULO MAGALHÃES, Projeto 
de Emenda à Lei Orgânica que modifica o artigo76 da Lei Orgânica do 
Município; DR. PAULO DAHER, Projeto de Lei   que autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a instalar o Centro de Operações de Emergência em 
Saúde Pública para prevenir e combater a infecção humana pelo Novo 
Coronavírus (NCoV-2019) e instituir permanentemente equipe multiprofissional 
para plano de contingência de emergência sanitária no âmbito do Município de 
Goiânia, requerimentos endereçados à SEINFRA; ANDERSON SALES, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, SMT, AMMA, Triunfo 



Concebra e ao Presidente da Casa (solicitando realização de Sessão Especial 
em homenagem ao Dia dos Trabalhadores da Construção Civil e ao dia do 
Comerciante do Jardim Novo Mundo);  SABRINA GARCÊZ, Projeto de Decreto 
Legislativo  que revoga o art. 94-A, §1, IX da Lei n. 5.040/75, que dispõe sobre 
o Código Tributário do Município de Goiânia, Projeto de Decreto Legislativo  
que revoga o Decreto nº. 19.88, de 8 de agosto de 2014, que regulamenta a 
Lei nº. 9.405 de 09 de abril de 2014, que cria o Cadastro Informativo Municipal 
– CADIN municipal e dá outras providências; requerimentos endereçados à 
SEINFRA, AMMA, GOINFRA e ao Prefeito; DENÍCIO TRINDADE, 
requerimentos endereçados à COMURG e envio de correspondência às 
famílias dos Senhores Jonas Pinto e Almerinda Ribeiro; WELINGTON 
PEIXOTO, requerimentos endereçados à SEINFRA e SMT; TATIANA LEMOS, 
requerimentos endereçados à SEINFRA e COMURG; ZANDER, requerimento 
endereçado ao Presidente da Casa (solicitando realização de Sessão Especial 
em comemoração ao Dia do Esporte); TIÃOZINHO PORTO, Projeto de Lei  
que fica instituído como marco inicial dos mutirões nos bairros, o segundo final 
de semana do mês de Outubro, no calendário oficial do município de Goiânia, 
SEINFRA e COMURG; ANDREY AZEREDO, requerimento endereçado à 
SMT. Às 10:00hs (dez horas) o Senhor Presidente passou para a Ordem 
do Dia: Projeto de Lei nº 130/18 de autoria do Prefeito Municipal, desafeta 
de sua destinação primitiva a autoriza a permissão de uso de área pública 
municipal destinada á associação de pais do excepcional gota de orgulho – 
apego (Bairro Anhanguera, nesta capital), com parecer da Comissão de 
Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela Aprovação – Relator: 
Vereador Carlin Café – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de 
Lei nº 131/19 de autoria da Vereadora Léia Klebia, dispõe sobre o 
acompanhamento de interprete de libras durante o pré-natal e o parto de 
gestantes com deficiência auditiva no âmbito do município de Goiânia e da 
outras providencias, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Zander – 1ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto 
de Lei nº 269/19 de autoria do Vereador Emilson Pereira, dispõe sobre a 
criação do programa de incentivo a pratica de futebol feminino, no município de 
Goiânia, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, pela Aprovação – Relator: Vereador Jair Diamantino – 2ª votação. 
Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a 
confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 281/19 de autoria do 
Vereador Divino Rodrigues, assegura aos usuários oferta gratuita e torna 
obrigatória instalação de recipiente contendo álcool gel no interior dos 
transportes públicos coletivos, rodoviárias e aeroportos no âmbito do município 
de Goiânia e da outras providencias, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Anderson 
Sales – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Transportes. 



Projeto de Lei nº 308/19 de autoria da Vereadora Tatiana Lemos, 
acrescenta dispositivo a Lei n° 10.237, de 29/08/18 que cria a coordenadoria 
municipal de proteção e defesa civil (COMPDEC) do município de Goiânia e o 
conselho municipal de proteção e defesa civil e da outras providencias, com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – 
Relator: Vereador Anderson Sales – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à 
Comissão de Segurança Pública e Patrimonial. Projeto de Lei nº 318/19 de 
autoria do Vereador Anderson Sales, acrescenta parágrafos ao artigo. 1º e o 
artigo nº 8.196, de 12 de novembro de 2003, que institui o direito a presença de 
acompanhante no processo do parto e da outras providencias, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: 
Vereador Zander – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 344/19 de autoria 
do Vereador Zander, denomina o hospital veterinário, localizado na Rua dos 
Paranaenses, S/N – Jardim Balneário Meia Ponte, de “Hospital Veterinário 
Genoveva Resende Machado São Francisco de Assis”, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: 
Vereador Welington Peixoto – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à 
Comissão de Proteção e Defesa dos Animais. Projeto de Lei nº 384/19 de 
autoria do Vereador Anselmo Pereira, inclui no calendário oficial de eventos 
do município de Goiânia o dia do garçom e da garçonete (a ser comemorado 
anualmente no dia 11 de agosto), com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Divino Rodrigues – 1ª 
votação. Foi aprovado e encaminhado à Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Foram aprovados os requerimentos: 0178/20 do Vereador Dr. 
Gian, 0179/20 da Vereadora Priscilla Tejota; 0180, 181, 182, 183, 184 e 185/20 
do Vereador Kleybe Morais, 0186/20 do Vereador Cabo Senna, 0188 e 0189/20 
Álvaro da Universo, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195 e 0196/20 do 
Vereador Dr. Paulo Daher e 0197, 0198 e 0199/20 da Vereadora Sabrina 
Garcêz. Os requerimentos 205 ao 416 foram aprovados de plano, pelo 
Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno.  Os requerimentos 417 ao 423 foram enviados à Diretoria 
Legislativa para serem inseridos em pauta. O requerimento 424 foi enviado à 
Presidência da Casa. Às 10:34hs (dez horas e trinta e quatro minutos) o 
Senhor Presidente ROMÁRIO POLICARPO, encerrou a presente Sessão e 
convocou outra para o dia 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 
 
 
Presidente: 
 
1º Secretário: 
 
2º Secretário: 



 
 
Ata da terceira (3ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 
(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

As nove (09) horas e vinte e cinco (25) minutos, do dia seis de fevereiro de dois 
mil e vinte (06.02.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
terceira (3ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) 
Legislatura, presidida pelo Vereador ROMÁRIO POLICARPO que a declarou 
aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o 
Vereador ROGÉRIO CRUZ para ler um trecho bíblico e em seguida, o Senhor 
Presidente convidou o 1º Secretário, 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 assinado 
pelos Vereadores GCM ROMÁRIO POLICARPO - Presidente; ANSELMO 
PEREIRA - 1º Secretário; PAULO MAGALHÃES - 2º Secretário em exercício. 
Não houve Expediente a ser lido. Às 9:29hs (nove horas e vinte e nove 
minutos), o Senhor Presidente em exercício, Vereador WELINGTON 
PEIXOTO, passou para o Pequeno Expediente. Usou a Tribuna o Vereador 
Paulo Magalhães. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: IZÍDIO 
ALVES, Projeto de Lei que dispõe sobre o atendimento por pessoa 
especializada em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) a pessoas portadoras 
de deficiência auditiva em estabelecimentos bancários e consultas médicas 
acompanhado de intérprete disponibilizado pela rede de saúde e dá outras 
providências; PRISCILLA TEJOTA, requerimentos endereçados à SME 
(solicitando que seja apurada denúncia referente à falta de funcionários que 
auxiliem no acompanhamento dos alunos da Escola Sebastião da Luz), AMMA; 
TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados à SMT, COMURG e 
SEINFRA; FELIZBERTO TAVARES, requerimentos endereçados ao Prefeito 
(solicitando esclarecimentos sobre a obra, datas de entrega, sobre os critérios 
da recolocação dos feirantes e do quantitativo dos espaços na Feira Hippie), ; 
DR. PAULO DAHER, Projeto de Lei  que institui no Calendário Oficial do 
Município de Goiânia a Conferência Municipal de Políticas Públicas para 
mulheres, SME, CMTC, SEPLANH e Prefeito; ANSELMO PEREIRA, 
requerimento endereçado à Presidência (solicitando o uso da Tribuna Livre por 
parte do Presidente da CODESE); WELINGTON PEIXOTO, requerimentos 
endereçados à SEINFRA; FELIZBERTO TAVARES, requerimentos 
endereçados à SEINFRA, COMURG e SMT; ANDREY AZEREDO, 
requerimentos endereçados à SEINFRA e ao Presidente da Casa; DIVINO 
RODRIGUES, requerimentos endereçados à COMURG, SEINFRA e ao 
Prefeito; JAIR DIAMANTINO, requerimentos endereçados à COMURG, 



SEINFRA e ao Prefeito; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos endereçados à 
SEINFRA e COMURG; PAULO MAGALHÃES, requerimentos endereçados ao 
Prefeito e ao Presidente da Casa; LUCAS KITÃO, Projeto de Lei  que 
acrescenta o artigo 11-A à Lei Complementar nº. 5.040 de 20 de novembro de 
1975, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Goiânia; 
ALFREDO BAMBU, requerimentos endereçados à SEINFRA e SABRINA 
GARCÊZ, requerimento endereçado ao Prefeito. Às 10:04hs (dez horas e 
quatro minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto 
nº. 081/19 veto integralmente o autógrafo de Lei nº 144/19, oriundo do PL nº. 
147/19 de autoria da Vereadora Sabrina Garcez, que altera parágrafo único do 
artigo. 6-A da Lei nº 8.243, de 07/01/2004 que: Institui o serviço de transporte 
escolar no município de Goiânia, revoga a lei n° 6.797 de 30 de outubro de 
1989, com parecer pela rejeição do veto – Relatora: Vereadora Doutora 
Cristina. O referido Veto foi rejeitado, por maioria, e enviado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito.  Veto nº. 082/19 veto 
Parcial ao autógrafo de Lei nº 145/19, oriundo do PL nº. 261/18 de autoria do 
Vereador Lucas Kitão, que dispõe sobre a autorização e regulamentação da 
venda e consumo de bebidas alcoólicas em estádios, ginásios de esportes, 
locais de atividades ou praticas esportivas, com parecer pela manutenção do 
veto – Relatora: Leia Klebia. O referido Veto foi mantido, por unanimidade, e 
enviado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito.  
Veto nº. 083/19, que veta integralmente o autógrafo de Lei nº 147/19, oriundo 
do PL nº. 285/18 de autoria do Vereador Cabo Senna que inclui dispositivo á lei 
nº 9.302, de 05/07/2013 que desafeta áreas públicas municipais de suas 
destinações primitivas, visando a construção de dois “CMEIS” pela empresa 
beneficiária das áreas públicas, com parecer pela rejeição do veto – Relator: 
Anderson Sales. O referido Veto foi mantido, por maioria, e enviado ao Núcleo 
de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito.  Projeto de Lei nº 
189/17 de autoria da Vereadora Sabrina Garcez, dispõe sobre a concessão 
desconto no valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
devido pelas entidades empresarias já instaladas ou que vierem a se instalar 
no município de Goiânia, com parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Economia, pela Aprovação – Relator: Vereador Anselmo Pereira – 2ª votação. 
Foi rejeitado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
encaminhar ao arquivo. Projeto de Lei nº255/18 de autoria do Vereador 
Zander, concede isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISS 
a todos os eventos realizados no autódromo de Goiânia que sejam regionais, 
com parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Lucas Kitão – 2ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. O Vereador Felizberto Tavares solicitou que fosse registrado 
em Ata seu posicionamento favorável a este Projeto. Projeto de Lei nº 082/19 
de autoria do Prefeito Municipal, cria e denomina o centro municipal de 
educação infantil João Paulo I, em pleno funcionamento, localizado na Rua C-



169, QD. 415 nº. 1.595, Jardim América, nesta capital, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Doutora Cristina – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à 
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 
289/19 de autoria do Prefeito Municipal, cria e denomina as escolas 
municipais de tempo integral que especifica, com parecer da Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Doutora Cristina – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. 
Foram aprovados os requerimentos: 187 e 425/20 do Vereador Andrey 
Azeredo; 0420/20 do Vereador Lucas Kitão e 0423/20 do Vereador Zander. A 
Vereadora Dra. Cristina solicitou registro em Ata como presença honrosa a 
visitas das senhoras Kárita e Cinara, representantes da ATRESGO 
(Associação do Transporte Escolar em Goiás). Os requerimentos 426 ao 553 
foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que 
determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.  Os requerimentos 
554 e 555 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em 
pauta. O requerimento 556 foi enviado à Presidência da Casa. Às 11:50hs 
(onze horas e cinquenta minutos) o Senhor Presidente WELINGTON 
PEIXOTO, encerrou a presente Sessão e convocou outra para a próxima terça-
feira, dia 11/02, 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. 
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Ata da quarta (4ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 
(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

As nove (09) horas e trinta (30) minutos, do dia onze de fevereiro de dois mil e 
vinte (11.02.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
quarta (4ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) 
Legislatura, presidida pelo Vereador ROMÁRIO POLICARPO que a declarou 
aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o 
Vereador ROGÉRIO CRUZ para ler um trecho bíblico e, em seguida, convidou 
o mesmo 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 assinado pelos Vereadores GCM ROMÁRIO POLICARPO - Presidente; 
ROGÉRIO CRUZ - 1º Secretário em exercício; PAULO MAGALHÃES - 2º 
Secretário em exercício. Não houve Expediente a ser lido. Às 9:45hs (nove 
horas e quarenta e cinco minutos), o Senhor Presidente, Vereador 
ROMÁRIO POLICARPO, passou para o Pequeno Expediente. Usaram a 
Tribuna os Vereadores Paulo Magalhães e Anderson Sales. Apresentaram 
matérias os seguintes Vereadores: CARLIN CAFÉ, Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica  que altera o §4º do art. 44 da Lei Orgânica do Município de Goiânia; 
Projeto de Lei Complementar  que dispõe sobre a alteração da Lei 
Complementar nº. 14 de 29 de dezembro de 1992, na parte em que disciplina o 
uso dos estacionamentos no Município de Goiânia; DR PAULO DAHER, 
Projeto de Lei Complementar  que regulamenta os artigos 63, XIII e 165 da Lei 
Orgânica do Município de Goiânia para dispor sobre a denominação de via ou 
logradouro público e dá outras providências, requerimentos endereçados à 
SEINFRA; WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados à SEINFRA; 
DIVINO RODRIGUES, requerimentos endereçados à SEINFRA; ALFREDO 
BAMBU, requerimentos endereçados à SEINFRA; PAULINHO GRAUS, 
requerimentos endereçados à COMURG e SME (informações); DRA. 
CRISTINA, requerimentos endereçados à SEINFRA e ao Comandante Geral 
da PM-GO; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados à SMT, 
SEINFRA, Presidente da Casa (solicitando realização de Sessão Especial em 
homenagem aos jornalistas, Quadrilheiros, Enfermeiros, Dia do Professor, 
Empresários e Comerciantes da Região Leste e Dia do Servidor Público); 
PRISCILLA TEJOTA, Projeto de Lei  que dispõe sobre a proibição de 
atendimento privilegiado dos pacientes custeados por recursos próprios 
cobertos por planos de saúde ou seguros privados de assistência à saúde, 
requerimento endereçado à SME; LUCAS KITÃO, Projeto de Lei 
Complementar  que revoga os artigos 99 e 113, da Lei 5.040, Código Tributário 



Municipal e as tabelas I, I-A, II, II-A, IV do anexo I do mesmo diploma legal, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, AMMA, Prefeito, Presidente da Casa 
(solicitando SEINFRA, AMMA, Prefeito, Presidente da Casa (solicitando 
Sessão Especial em homenagem aos Voluntários do Projeto Parque Azul); 
ANDERSON SALES-BOKÃO, requerimentos endereçados à COMURG, 
SEINFRA e Triunfo Concebra; ANDREY AZEREDO, Projeto de Lei  que institui 
no Calendário Oficial de Eventos do Município de Goiânia o Dia do Jovem 
Empreendedor, a ser comemorado anualmente no dia 21 de novembro,  
requerimentos endereçados à SEINFRA; LÉIA KLÉBIA, Projeto de Lei  que 
institui a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na adolescência no 
âmbito do município de Goiânia e dá outras providências; Projeto de Lei  que 
dispõe sobre a remoção de dispositivos inservíveis dos serviços de 
telecomunicações e de distribuição de energia elétrica dos locais públicos; 
Projeto de Lei  que autoriza a instalação de lixeiras especiais para defetos 
animais no município de Goiânia e dá outras providências, requerimentos 
endereçados à SEINFRA; ZANDER, Projeto de Resolução  que institui a 
Medalha São Francisco de Assis aqueles que fizeram merecedores deste 
reconhecimento público em razão de sua atuação em prol da causa animal no 
município de Goiânia e dá outras providências, requerimentos endereçados à 
Presidente da Casa (solicitando realização de Sessão Especial em 
comemoração ao Dia do Espiritismo e do Dia do Espírita); SABRINA GARCÊZ, 
revoga o art. 94-A, §1, IX da Lei n. 5.040/75, que dispõe sobre o Código 
Tributário do Município de Goiânia; SABRINA GARCÊZ, requerimentos 
endereçados à SEINFRA, COMURG, ao Presidente da Casa solicitando 
realização de Sessão Especial em Comemoração aos 39 anos da ADFEGO; 
FELIZBERTO TAVARES, requerimentos endereçados à SEINFRA e 
COMURG; CABO SENNA, requerimentos endereçados à COMURG; DENÍCIO 
TRINDADE, requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, SMT e ao 
Prefeito; EMILSON PEREIRA, requerimento endereçado à SME. Às 10:06hs 
(dez horas e seis minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do 
Dia: Emenda à Lei Orgânica do Município de Goiânia nº. 033/19 de autoria 
do Vereador Andrey Azeredo, acrescenta o inciso XXIX ao artigo.11 e 
acrescenta o artigo. 104-A á Lei Orgânica do Município de Goiânia para instituir 
sistema permanente de monitoramento e avaliação de políticas públicas, com 
parecer da Comissão Mista, o referido projeto foi avocado – 1ª votação. Foi 
aprovado vistas ao Vereador Anselmo Pereira, que o devolveu no período de 
uma hora. Desta feita, procedeu-se à apreciação deste, o qual fora aprovado 
por 21 Vereadores mais três, que não conseguiram votar junto ao equipamento 
novo do plenário, quais sejam: Juarez Lopes, Divino Rodrigues e Jair 
Diamantino. O referido projeto foi aprovado e encaminhado à Diretoria 
Legislativa para aguardar pauta. Projeto de Lei nº 313/18 de autoria do 
Vereador Zander, institui o banco de ração pet e utensílios para animais no 
município de Goiânia, com parecer da Comissão de Meio Ambiente, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Paulo Magalhães – 2ª votação. Foi Aprovado e 



encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 078/19 de autoria da Vereadora Leia 
Klebia, regula realização de teste de aptidão física por candidata gestante em 
concurso público, 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 a 
confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 326/19 de autoria da 
Vereadora Priscilla Tejota, autoriza o poder executivo municipal a declarar 
cidades irmãs, a cidade de Xinzhou que fica na província de Shanxi, China, e 
Goiânia do Estado de Goiás, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 1ª 
votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Desenvolvimento 
Econômico. Projeto de Lei nº 330/19 de autoria do Prefeito Municipal, altera 
o inciso XLIV do artigo. 1º da Lei nº 8.919, de 22 de junho de 2010, que cria e 
denomina escolas municipais e centros municipais de educação infantil que 
especifica, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Leia Klebia – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto 
de Lei nº 417/18 de autoria do Vereador Cabo Senna, inclui no calendário de 
eventos do município de Goiânia o Aniversario do Conjunto Habitacional Vila 
Itatiaia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Anderson Sales – 1ª votação. Foi Aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto 
de Decreto Legislativo nº 054/19, de autoria do Vereador Tiãozinho Porto, 
dispõe sobre a concessão de título de cidadania goianiense ao senhor Almério 
Marques Leão, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
pela aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para Extração do 
Decreto. Foram aprovados os requerimentos: 13.668 e 13.669/19 da 
Vereadora Dr. Cristina, 0417/20 do Vereador Andrey Azeredo; 0418/20 do 
Vereador Anselmo Pereira, 0419/20 da Vereadora Leia Klebia, 0421 e 0422/20 
do Vereador Anderson Sales; 0554/20 da Vereadora Priscilla Tejota e 0555/20 
do Vereador Felizberto Tavares. Os Vereadores Denício Trindade, Zander e 
Dra Cristina solicitaram registro em Ata como presenças honrosas as visitas 
dos Agentes de Saúde e Endemias, Ana Luisa de Araújo e Vinícius Gonçalves 
da Costa, da monitora de animais Biba, da amiga do Vereador Denício, 
Senhora Neusa e do Vereador de Aparecida de Goiânia, Gilson do Povo. Os 
requerimentos 557 ao 669 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno.  Os requerimentos 671 e 682 foram enviados à Diretoria 
Legislativa para serem inseridos em pauta. O requerimento 670 foi enviado à 
Presidência da Casa. Às 11:20hs (onze horas e vinte minutos) o Senhor 
Presidente em exercício, ROGÉRIO CRUZ, encerrou a presente Sessão e 



convocou 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 
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Ata da quinta (5ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 
(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

As nove (09) horas e vinte e três (23) minutos, do dia doze de fevereiro de dois 
mil e vinte (12.02.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
quinta (5ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) 
Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO ALVES 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, convidou o 
mesmo 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 assinado pelos Vereadores CLÉCIO ALVES – Presidente em exercício; 
ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em exercício; JAIR DIAMANTINO – 2º 
Secretário. Não houve Expediente a ser lido. O Vereador Welington 
Peixoto, solicitou que constasse em Ata a justificativa e a correção da votação 
do Projeto de Lei 444/17, ocorrida no dia 28/05/2019 de sua autoria, e que foi 
aprovada em 2ª votação e não em 1ª votação como consta na Ata do dia da 
votação. Às 9:49hs (nove horas e quarenta e nove minutos), o Senhor 
Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES, passou para o Pequeno Expediente. 
Usaram a Tribuna os Vereadores Paulo Magalhães e Clécio Alves. 
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: TIÃOZINHO PORTO, 
requerimentos endereçados à COMURG e SEINFRA; WELINGTON PEIXOTO, 
requerimentos endereçados à COMURG; ALFREDO BAMBU, Projeto de Lei 
que dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias; Projeto de Lei que dispõe 
sobre obrigatoriedade de discriminar sinopse nas placas com logradouro e dá 
outras providências;  requerimentos endereçados à COMURG, SEINFRA e 
SMT; ANSELMO PEREIRA, Projeto de Decreto Legislativo que concede título 
honorífico de cidadania goianiense à Eva Daniela Carvalho Lino Rodrigues, 
requerimentos endereçados à COMURG, SMT e SEINFRA; JAIR 
DIAMANTINO, requerimentos endereçados à COMURG e SEINFRA; DENÍCIO 
TRINDADE, requerimentos endereçados à COMURG e SEINFRA; 
FELIZBERTO TAVARES, requerimentos endereçados à COMURG e 
SEINFRA; PAULO MAGALHAES, Projeto de Lei que inclui no Calendário 
Oficial do Município de Goiânia o tradicional almoço de networking para 
mulheres empreendedoras da Rede Goiana da Mulher Empreendedora; DR. 
PAULO DAHER, requerimento endereçado ao Presidente da Casa solicitando 
realização de uma homenagem para as “Mulheres de Sucesso”; LUCAS 
KITÃO, requerimento endereçado à COMURG; LÉIA KLÉBIA, requerimentos 



endereçados à SEINFRA. Às 10:06hs (dez horas e seis minutos) o Senhor 
Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei Complementar nº 
006/19 de autoria do Vereador Jair Diamantino, acrescenta o artigo 33-A á 
lei complementar n° 276, de 03 de junho de 2015 que dispõe sobre a 
organização administrativa do poder executivo municipal, estabelece um novo 
modelo de gestão e da outras providencias, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição – Relator: Vereador Welington 
Peixoto – 1ª votação. Foi Aprovado vistas ao Vereador Anderson Sales. 
Projeto de Lei nº 044/19 de autoria do Vereador Tiãozinho Porto, denomina 
o bosque situado entre as Ruas MA-04, MA-05, MA-06, MA-07, MA-08 e 
avenida Rio das Garças, no Residencial Olinda seja nomeado de Parque Fiúca 
e da outras providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Divino Rodrigues – 1ª votação. 
Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e 
Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 071/19 de autoria do Vereador 
Anderson Sales, autoriza o município de Goiânia a firmar convênio com 
entidades filantrópicas, ONGS e escolas particulares de educação infantil, 
objetivando o aumento de ofertas de vagas com a concessão de “bolsas 
creches” as crianças que não obtenham vagas na rede municipal, com parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Leia Klebia – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 092/19 de 
autoria do Prefeito Municipal, cria e denomina centro municipal de educação 
infantil Governador Olinto de Paula Leite – Parque Flamboyant, com parecer da 
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela Aprovação – 
Relator: Vereador Welington Peixoto – 2ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 182/19 de autoria da Vereadora Léia 
Klebia, institui o “Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com estratégia 
de saúde da família”, e da outras providências, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora 
Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi Aprovado e encaminhado à Comissão de 
Segurança Pública e Patrimonial. Projeto de Lei nº 337/19 de autoria do 
Vereador Paulo Daher, institui e inclui no calendário oficial do município de 
Goiânia o dia 25 de setembro “Dia de Oração, Intercessão e Contemplação, ao 
criador”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina – 1ª votação. Foi aprovado 
e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 
Projeto de Lei nº 347/19 de autoria do Vereador Lucas Kitão, dispõe sobre 
a aceitação, pela concessionária do serviço publico de transporte coletivo de 
passageiros, do pagamento da tarifa por meio de cartão de debito e de credito, 
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação 
– Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Foi aprovada 



a inclusão e inversão do Projeto de Resolução nº. 001/20. Projeto de 
Resolução nº. 001/20, de autoria da Mesa Diretora, que normatiza os 
trabalhos de apreciação do Projeto de Lei Complementar nº. 23, de 16 de julho 
de 2019, que dispõe sobre o plano diretor do município de Goiânia e dá outras 
providencias, com parecer da Comissão Mista – 1ª votação - Relatora Sabrina 
Garcêz – pela aprovação. O referido projeto foi aprovado, e encaminhado a 
Diretoria Legislativa aguardando Pauta da Ordem do Dia. Foram aprovados 
os requerimentos: 0672/20 do Vereador Cabo Senna; 0674, 0675, 0676, 0677 
e 0678/20 do Vereador Tiãozinho Porto, 0679/20 do Vereador Lucas Kitão, 
0680/20 do Vereador Zander; 0681/20 da Vereadora Sabrina Garcez e 0682/20 
do Vereador Paulo Magalhães. Os Vereadores Clécio Alves e Paulo 
Magalhães, solicitaram registro em Ata como presenças honrosas as visitas do 
ex-conselheiro tutelar Tácio Anacleto e esposa Laís Cristina, Alexsander 
Macena(biólogo e ecólogo) e Tatiane Ferreira(Sanitarista e Professora de 
Educação Física). Os requerimentos 683 ao 742 foram aprovados de plano, 
pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 
82 do Regimento Interno.  O requerimento 743 foi enviado à Diretoria 
Legislativa para ser inserido em pauta. Às 11:02hs (onze horas e dois 
minutos) o Senhor Presidente em exercício, CLÉCIO ALVES, encerrou a 
presente Sessão e convocou 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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Ata da sexta (6ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 
(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

As nove (09) horas e dezenove (19) minutos, do dia treze de fevereiro de dois 
mil e vinte (13.02.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
sexta (6ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) 
Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO ALVES 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, convidou o 1º 
Secretário 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 assinado pelos Vereadores CLÉCIO ALVES - Presidente; WELINGTON 
PEIXOTO - 1º Secretário em exercício; JAIR DIAMANTINO – 2º Secretário em 
exercício. Não houve Expediente a ser lido. Foi realizado um minuto de 
silêncio em virtude do falecimento da Senhora Maria Consuelo Bastos Seabra, 
mãe da Deputada Federal Professora Dorinha Seabra. Às 9:27hs (nove horas 
e vinte e sete minutos), o Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES, 
passou para o Pequeno Expediente. Usou a Tribuna o Vereador Paulo 
Magalhães. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: GUSTAVO 
CRUVINEL, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa (solicitando 
realização de Sessão Especial em homenagem ao Projeto Água na Medida 
Certa) e à SEINFRA (solicitando apresentação de relatório técnico detalhando 
as condições de segurança e estabilidade da estrutura das pontes da Avenida 
Marechal Rondon, no Setor Fama e Urias Magalhães); TIÃOZINHO PORTO, 
requerimentos endereçados ao Presidente da Casa (solicitando realização de 
Sessão Especial em homenagem aos Jornalistas, Publicitários e Digitais 
Influenc ers), requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG e SMT; 
DIVINO RODRIGUES, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa 
(solicitando realização de Sessão Especial em homenagem aos 210 anos do 
Bairro de Campinas), à SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, requerimentos 
endereçados à SEINFRA, COMURG, SANEAGO e AMMA; DENÍCIO 
TRINDADE, requerimentos endereçados à SEINFRA e COMURG; DRA. 
CRISTINA, requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG e ao Diretor e 
idealizador da mostra “O amor, a morte e as paixões”; JAIR DIAMANTINO, 
Projeto de Lei  que dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos 
Municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal na internet e dá 
outras providências, SEINFRA e COMURG; ANSELMO PEREIRA, à 
Presidência da Casa (solicitando uso de Tribuna Livre); DR. PAULO DAHER, 
Projeto de Lei  que dispõe que as concessionárias ENEL e SANEAGO, 



somente deverão realizar a interrupção do fornecimento de água e de luz por 
inadimplência, após a notificação pessoal do responsável pelo imóvel no prazo 
de 15 dias, requerimentos endereçados à SEINFRA; ANDREY AZEREDO, 
requerimento endereçado à COMURG; DR. GIAN, requerimentos endereçados 
à SANEAGO e à COMURG; ALFREDO BAMBU, requerimentos endereçados 
à SEINFRA,COMURG e ao Prefeito; WELINGTON PEIXOTO, Projeto de Lei  
que denomina o CRAS e o CMEI da Vila Isaura como Professora Consuelo 
Seabra, requerimentos endereçados à SEINFRA e SMT; PRISCILLA TEJOTA, 
requerimentos endereçados à SEINFRA; SABRINA GARCÊZ, requerimentos 
endereçados à Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás 
(solicitando a prestação de contas da construção dos galpões de reciclagem, 
com recursos destinados pelo MP-GO); TATIANA LEMOS, requerimentos 
endereçados à SEINFRA, COMURG e SMT; CABO SENNA, requerimento 
endereçado ao Presidente da Casa (solicitando desarquivamento do PL nº. 
2019000300). Às 10:00hs (dez horas) o Senhor Presidente passou para a 
Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 521/17 de autoria do Vereador Lucas 
Kitão, estabelece para a concessionária de abastecimento de água de Goiânia, 
a obrigatoriedade de instalação de dispositivo que elimine o ar na mediação do 
consumo de água, e da outras providencias, com parecer da Comissão de 
Direitos do Consumidor, pela Aprovação – Relator: Vereador Kleybe Morais – 
4ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 094/19 de 
autoria do Prefeito Municipal, desafeta de sua destinação primitiva as áreas 
públicas municipais que especifica – Residencial Buena Vista III e outros, com 
parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 2ª votação. Foi aprovado o 
pedido de vistas ao Vereador Anselmo Pereira. Outros Vereadores também 
solicitaram vistas conjuntas do referido Projeto. Projeto de Lei nº 239/19 de 
autoria do Vereador Tiãozinho, institui o dia municipal do semear o bem no 
calendário Oficial de eventos do município de Goiânia (a ser comemorado 
anualmente no dia 01 de dezembro), com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador 
Welington Peixoto – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 262/19 de autoria 
do Vereador Milton Mercez, dispõe sobre implantação de faixa horizontal para 
motos, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Zander – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. 
Projeto de Lei nº 309/19 de autoria da Vereadora Tatiana Lemos, dispõe 
sobre a criação do aplicativo “APP – aplication” SOS Mulher, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Priscilla Tejota – 1ª votação. Foi Aprovado e encaminhado à 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 
398/19 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, denomina de “Parque 



ambiental do Palmito” o Logradouro Público Localizado no Setor Morais Jardim 
Novo Mundo, em Goiânia GO, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Leia Klebia – 1ª 
votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia. Projeto de Resolução nº. 001/20, de autoria da Mesa 
Diretora, que normatiza os trabalhos de apreciação do Projeto de Lei 
Complementar nº. 23, de 16 de julho de 2019, que dispõe sobre o plano diretor 
do município de Goiânia e dá outras providencias, com parecer da Comissão 
Mista – 2ª votação - Relatora Sabrina Garcêz – pela aprovação. O referido 
projeto foi aprovado, e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 
para confecção da Resolução. Projeto de Decreto Legislativo nº 035/19, de 
autoria da Vereadora Sabrina, institui a frente parlamentar para 
enfrentamento da violência contra a mulher, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana 
Lemos. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Legislação Participativa. 
Projeto de Lei nº 127/19 de autoria da Vereadora Léia Klebia, autoriza o 
poder executivo a criar o aplicativo “Minha Escola” para uso em dispositivos 
móveis na forma em que especifica, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Welington Peixoto – 1ª 
votação. Foi Aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia. Às 10:47hs (dez horas e quarenta e sete minutos), foi 
suspensa a presente sessão para uso da Tribuna Livre por parte da 
senhora Rochelle Alves Pereira dos Santos Carneiro (Presidente da 
Associação de Microcefalia e outras má formações por zika vírus em Goiás). 
Às 11:03hs (onze horas e três minutos) foi reaberta a presente sessão. 
Foram aprovados os requerimentos: 0671/20 do Vereador Paulinho Graus e 
0743/20 do Vereador Doutor Paulo Daher. Os Vereadores Rogério Cruz e 
Romário Policarpo tiveram suas ausências justificadas pelas suas assessorias 
através de Ofício. O Vereador Anselmo Pereira solicitou registro em Ata como 
presenças honrosas a visita dos integrantes da primeira turma de Menores 
Aprendizes da Câmara Municipal. Os requerimentos 744 ao 805 foram 
aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a 
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.  O requerimento 806 a 811 
foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em pauta. O 
requerimento 812 foi encaminhado à Presidência da Casa. Às 11:08hs (onze 
horas e oito minutos) o Senhor Presidente em exercício, CLÉCIO ALVES, 
encerrou a presente Sessão e convocou outra para a próxima terça-feira, dia 
18/02 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 
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Ata da sétima (7ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 
(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

As nove (09) horas e dezessete (17) minutos, do dia dezoito de fevereiro de 
dois mil e vinte (18.02.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 
início a sétima (7ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) 
Legislatura, presidida pelo Vereador ANSELMO PEREIRA que a declarou 
aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente em exercício, 
convidou o Vereador DR. GIAN, para ler um trecho bíblico e, em seguida, 
convidou o 1º Secretário WELINGTON PEIXOTO 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 assinado pelos Vereadores 
ANSELMO PEREIRA – Presidente em exercício; WELINGTON PEIXOTO - 1º 
Secretário em exercício; JAIR DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. No 
Expediente foram lidos os seguintes documentos: Ofício nº 161/20 
Secretaria Municipal de Finanças – Balancete Contábil da administração 
direta do mês de dezembro de 2019. Memorando nº 014/2020/GVPT – do 
gabinete da Vereadora Priscilla Tejota – informando que esta não 
permanecerá no Bloco Parlamentar Goiânia. Memorando nº 015/2020/GVPT – 
do gabinete da Vereadora Priscilla Tejota – informando que esta no ano de 
2020 será líder do PSD nesta Casa de Leis. Às 9:29hs (nove horas e vinte e 
nove minutos), o Senhor Presidente, Vereador ANSELMO PEREIRA, 
passou para o Pequeno Expediente. Usou a Tribuna o Vereador Paulo 
Magalhães. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: ANSELMO 
PEREIRA, Projeto de Decreto Legislativo  que concede título honorífico de 
Cidadania goianiense ao José Roberto Tadros; requerimento endereçado ao 
Presidente da Câmara (constar nos anais da Casa), COMURG e ao Prefeito; 
WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados à SEINFRA; DRA. 
CRISTINA, requerimentos endereçados à SMPM, SEINFRA, SMT, AGETUL, 
AMMA e Comando Geral do Corpo de Bombeiros, Comando Geral da PM/GO, 
SMC, COMURG e ao Presidente da Casa (solicitando integração e composição  
nas subcomissões temáticas pertencentes à Comissão Mista); GUSTAVO 
CRUVINEL, requerimentos endereçados à COMURG; DR. PAULO DAHER, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, SME, COMURG, SMT e GCM; 
DIVINO RODRIGUES, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa 
(solicitando realização de Sessão Especial em homenagem à sociedade 
campineira) e à SEINFRA; ALFREDO BAMBU, requerimentos endereçados à 
SMT, SEINFRA e SMS; SABRINA GARCÊZ, requerimentos endereçados à 
SMT, COMURG, CMTC (solicitando informações), SEINFRA, ao Presidente da 



Casa (solicitando realização de Sessão Especial em homenagem aos líderes 
comunitários, servidores públicos, psicólogos, motoristas de aplicativo, aos 
empresários da Região Noroeste; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos 
endereçados à COMURG, SEINFRA, SMT e aos familiares do Senhor Antônio 
Soares; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados à COMURG, 
SEINFRA  e SMT; PAULINHO GRAUS, requerimentos endereçados à 
COMURG, SEFINRA, Defensor Público Geral do Estado de Goiás; LUCAS 
KITÃO, requerimento endereçado à SEINFRA e ZANDER FÁBIO, 
requerimento endereçado ao Presidente do Senado Federal. Às 10:00hs (dez 
horas) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 
248/18 de autoria do Vereador Zander, dispõe sobre a proibição de 
comercialização de cães e gatos que tenham menos de oito meses de vida, 
com parecer da Comissão de Meio Ambiente, pela Aprovação – Relator: 
Vereador Tiãozinho Porto – 2ª votação. Foi aprovado pedido de vistas ao 
Vereador Milton Mercêz. Projeto de Lei nº 151/19 de autoria do Prefeito 
Municipal, cria e denomina a Escola Municipal Rainha da Paz (Setor União), 
com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina – 2ª votação. Foi aprovado 
e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 155/19 de autoria do Vereador Anselmo 
Pereira, cria a concessão de gratuidade a estudantes regularmente 
matriculados nos Centros Municipais de escola infantil (CMEI) do município de 
Goiânia, com parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Cabo Senna – 2ª votação. Foi e encaminhado 
ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. 
Projeto de Lei nº 264/19 de autoria do Vereador Oséias Varão, dispõe sobre 
declaração de utilidade pública para associação Instituto Benedita Lobo, e da 
outras providencias, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Anderson Sales – 1ª votação. 
Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Projeto de Lei nº 316/19 de autoria do Prefeito Municipal, cria e 
denomina o Centro Municipal de Educação Infantil – Recanto da Criança, 
localizado na Avenida do povo, esquina com JC-14, APM-18, Jardim Curitiba II, 
nesta capital, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
pela Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina – 1ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Foram aprovados os requerimentos: 0808/20 do Vereador 
Tiãozinho Porto; 0809/20 do Vereador Divino Rodrigues e 0810/20 da 
Vereadora Sabrina Garcez. O Vereador Emilson Pereira Rogério Cruz teve sua 
ausência justificada pelas sua assessoria através de Ofício. Os requerimentos 
813 ao 918 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com 
o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.  Os 
requerimentos 919 a 924 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem 
inseridos em pauta e o requerimento 925 foi enviado a presidência. Às 10:28hs 



(dez horas e vinte e oito minutos) o Senhor Presidente em exercício,  
ANSELMO PEREIRA, encerrou a presente Sessão e convocou 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 
 
 
Presidente:          
 
 
1º Secretário:                      
 
 
2º Secretário: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Ata da oitava (8ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 
(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 
As nove (09) horas e trinta e oito (38) minutos, do dia dezenove de fevereiro de 
dois mil e vinte (19.02.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 
início a oitava (8ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) 
Legislatura, presidida pelo Vereador ROMÁRIO POLICARPO que a declarou 
aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o 
Vereador ANDERSON SALES, para ler um trecho bíblico e, em seguida, 
convidou o 1º Secretário 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 assinado pelos 
Vereadores ROMÁRIO POLICARPO – Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º 
Secretário; CARLIN CAFÉ – 2º Secretário em exercício. No Expediente foi lido 
o seguinte documento: Memorando nº 008/2020 - GVOV – do gabinete do 
Vereador Oséias Varão – indicação dos Vereadores que manifestam, por meio 
das assinaturas abaixo formuladas, intenção em integrar o Bloco Parlamentar 
Goiânia, seguintes Vereadores: Oséias Varão, Paulinho Graus, Andrey 
Azeredo, Carlin Café, Paulo Daher, Juarez Lopes, Sarg. Novandir, Tiãozinho 
Porto e Milton Mercêz. Os Vereadores JUAREZ LOPES e DRº PAULO 
DAHER, solicitaram registro em Ata de suas retiradas do Bloco Parlamentar 
Goiânia. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: WELINGTON 
PEIXOTO, requerimentos endereçados a SEINFRA; DRª CRISTINA, Projeto de 
Decreto Legislativo que concede título honorifico de cidadania goianiense a 
Senhora Luzia Helena Porfírio Berigo e requerimentos endereçados a 
SEINFRA, COMURG, Moção de Aplauso para os Blocos de Carnaval de Rua do 
Município de Goiânia e Moção de Protesto e Repúdio às ofensas proferidas a 
repórter Patrícia Campos Mello, pelo Presidente Jair Bolsonaro; TIÃOZINHO 
PORTO, requerimentos endereçados a SMT e SEINFRA; TATIANA LEMOS, 
requerimentos endereçados a COMURG, SEINFRA e SMT; DRº GIAN, 
requerimento endereçado a SEINFRA; ANDREY AZEREDO, requerimento 
endereçado ao Presidente da Casa, solicitando a Avocação do Projeto de Lei nº 
204/19; FELIZBERTO TAVARES, requerimentos endereçados a COMURG e 
SEINFRA; ANDERSON SALES, Projeto de Decreto Legislativo, que concede o 
título de cidadão goianiense ao ilustre Senhor José do Nascimento Fernandes 
pelos relevantes serviços prestados ao Município de Goiânia e requerimentos 
endereçados a SMT, SEINFRA, COMURG e ao Presidente da Casa, solicitando 
realização de Sessão Especial em homenagem ao Dia do Despachante 
Documentalista do Estado de Goiás; ROGÉRIO CRUZ, requerimento 



endereçado a COMURG; DRº PAULO DAHER, requerimentos endereçados a 
COMURG, SMT, AMMA e SEINFRA; PAULO MAGALHÃES, requerimento 
endereçado a COMURG; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos endereçados a 
SMT, SEINFRA, aos familiares da Senhora Patrícia Alves Bretas e ao Senhor 
Helder José Cascão de Pádua e ao Presidente da Casa, solicitando realização 
de Sessão Especial em homenagem aos Profissionais de Educação Física; 
EMILSON PEREIRA, requerimento endereçado ao Presidente da Casa, 
solicitando realização de Audiência Pública, para analisar o desenvolvimento 
dos carnavais que ocorrem em Goiânia; SABRINA GARCÊZ, requerimentos 
endereçados a SMT, COMURG, Prefeito Municipal e SEINFRA. Às 10:00hs 
(dez horas) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de 
Lei Complementar nº 036/18 de autoria da Vereadora Sabrina Garcez, altera 
o artigo. 19 da Lei Complementar nº 177 de 09 de janeiro de 2008 – Dispõe 
sobre o código de obras e edificações do município de Goiânia e da outras 
providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado a Comissão Mista. Projeto de Lei nº 126/17 de 
autoria da Vereadora Tatiana Lemos, concede desconto, isenção ou remissão 
do imposto Predial e territorial Urbano – IPTU incidente sobre imóveis edificados 
atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas ocorridas no 
município de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Welington Peixoto – 1ª votação. 
Foi aprovado e encaminhado a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. 
Projeto de Lei nº 206/19 de autoria do Vereador Sargento Novandir, dispõe 
sobre a possibilidade de celebração de convênio com entidades da sociedade 
civil e cooperativas de reciclagem de lixo, visando o fornecimento de bicicletas 
de carga a catadores de lixo, no município de Goiânia, com parecer da 
Comissão de Meio Ambiente, pela Aprovação – Relator: Vereador Paulo 
Magalhães – 2ª votação. Foi e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 240/19 de 
autoria da Vereadora Leia Klebia, dispõe sobre a obrigatoriedade de 
divulgação periódica do cardápio da escola oferecida aos alunos da rede 
municipal de ensino, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Zander – 1ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado à Comissão de Educação,Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Projeto de Lei nº 282/19 de autoria do Vereador Emilson 
Pereira, institui o dia do advogado no calendário oficial de Goiânia – dia 11 de 
agosto, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Anderson Sales – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação,Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto 
de Lei nº 350/19 de autoria do Vereador Doutor Paulo Daher, estabelece 
como serviço de utilidade pública, a utilização das Redes de Telefonia Móvel 
através de envio short message service (SMS), para o serviço de identificação e 
localização de pessoas desaparecidas, com parecer da Comissão de 



Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição – Relator: Vereador Anderson 
Sales – 1ª votação. Foi aprovado por maioria com votos contrários dos 
Vereadores Gustavo Cruvinel e Denício Trindade e encaminhado à Comissão 
do Desenvolvimento Econômico. Projeto de Lei nº 417/19 de autoria do 
Vereador Cabo Senna, inclui no calendário de eventos do município de Goiânia 
o Aniversario do Conjunto Habitacional Vila Itatiaia, com parecer da Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Sabrina Garcez – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. 
Foram aprovados os requerimentos: 0811/20 do Vereador Cabo Senna; 
0920, 0921, 0922, 0923 e 0924/20 da Vereadora Sabrina Garcez. O Vereador 
Paulo Magalhães solicitou registro em Ata do seu posicionamento discordante 
do Presidente da República, que destratou uma profissional da imprensa, 
senhora Patrícia Campos Mello, de forma descabida. O Vereador Denício 
Trindade, solicitou (01) um minuto de silêncio em decorrência ao falecimento da 
Senhora Patrícia Alves Bretas e do Senhor Helder José Cascão de Pádua. Os 
requerimentos 926 ao 1.088 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno.  Os requerimentos 1.089 a 1.093 foram enviados à 
Diretoria Legislativa para serem inseridos em pauta e o requerimento 1.094 foi 
enviado a presidência. Às 11:10hs (onze horas e dez minutos) o Senhor 
Presidente em exercício,  ANSELMO PEREIRA, encerrou a presente Sessão e 
convocou 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. 
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Ata da nona (9ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 
(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 
As nove (09) horas e trinta (30) minutos, do dia vinte de fevereiro de dois mil e 
vinte (20.02.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a nona 
(9ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) 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, convidou o 1º 
Secretário 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 assinado pelos Vereadores ROMÁRIO 
POLICARPO – Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário; ZANDER – 2º 
Secretário em exercício. Não teve Expediente a ser lido.  O Vereador 
ANSELMO PEREIRA, solicitou um (01) minuto de silêncio a Senhora Fernanda 
Souza Silva, vítima de feminicídio. Apresentaram matérias os seguintes 
Vereadores: DENÍCIO TRINDADE, requerimentos endereçados a COMURG e 
SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados a SEINFRA, 
COMURG e SMT; LUCAS KITÃO, Projeto de Lei Complementar que altera, 
acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 161, de 1º de 
dezembro de 2006 – Dispõe sobre o funcionamento das casas de jogos por 
computador e dá outras providências; ROGÉRIO CRUZ, requerimentos 
endereçados a SEINFRA e ao presidente da casa, solicitando realização de 
Sessão Especial Prêmio Mulheres Empreendedoras – Revista Viver Goiás; 
DIVINO RODRIGUES, requerimentos endereçados ao Prefeito Municipal; DRº 
PAULO DAHER, Projeto de Lei, que obriga as concessionárias de transporte 
coletivo urbano de passageiros de Goiânia AA instalar no interior dos ônibus 
câmaras de segurança fixas para monitorar e prevenir a ocorrência de crimes e 
contravenções penais contra passageiros e motoristas; TIÃOZINHO PORTO,  
requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; WELINGTON PEIXOTO, 
requerimentos endereçados a SEINFRA; DRº CRISTINA, requerimentos 
endereçados a SEINFRA, COMURG, Comando do 38º Batalhão de PM-GO e 
ao Presidente da Casa, solicitando realização de Sessão Solene em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher; ALFREDO BAMBÚ, 
requerimentos endereçados à SMT e SEINFRA; SABRINA GARCEZ, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG e ao Prefeito; SARGENTO 
NOVANDIR, requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando 
realização de Moção de Aplauso aos Policiais do Batalhão do Bope, Cap. 
Rodrigo Hebert Corrêa, Sub Tenente Juarez Dias da Silva, 2º Sargento José 



Gabriel de Jesus, Cabo Francisco Dias da Silva Junior). Às 9:44hs (nove horas 
e quarenta e quatro minutos), o Senhor Presidente, Vereador ANSELMO 
PEREIRA, passou para o Pequeno Expediente. Usou a Tribuna o Vereador 
Paulo Magalhães. Às 10:00hs (dez horas) o Senhor Presidente passou para 
a Ordem do Dia: Veto nº 086/19 de autoria do Prefeito Municipal, Veto 
Integral ao Autografo de Lei nº 153/2019, oriundo do Projeto de Lei nº 170/2019 
de autoria do Vereador Emilson Pereira – Altera a Lei nº 9.861 de 30 de junho 
de 2016, que regula o processo administrativo no âmbito da administração 
pública municipal, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela Manutenção do Veto – Votação Única, Relator: Vereador Zander. 
Foi mantido o Veto, por maioria, e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 003/20 de autoria do Prefeito 
Municipal, Veto Integral ao Autografo de Lei Complementar nº 016/2019, 
oriundo do Projeto de Lei Complementar nº 005/2019 de autoria do Vereador 
Denício Trindade – Altera a Lei Complementar nº 216, de 13/05/2011, para 
estabelecer a obrigatoriedade da oferta, em espaços de uso público, de 
brinquedos e equipamentos de lazer adaptados, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto – Votação Única, 
Relator: Vereador Zander. Foi Rejeitado o referido Veto e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 
004/19 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao Autógrafo de Lei 
Complementar nº 015/2019, oriundo do Projeto de Lei Complementar nº 
019/2018 de autoria do Vereador Carlin Café – Altera dispositivo da Lei 
Complementar nº 177, de 09 de Janeiro de 2008, que dispõe sobre o código de 
obras edificações do município de Goiânia, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto – Votação Única, 
Relatora: Vereadora Tatiana Lemos. Foi mantido o Veto, por maioria, e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 
Prefeito. Houve pedido de prorrogação da presente Sessão por mais (1) uma 
hora. O Vereador Milton Mercêz, foi contra o pedido de prorrogação da sessão. 
Projeto de Lei Complementar nº 023/19 de autoria do Prefeito Municipal, 
Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Goiânia e da outras providencias, 
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação 
– Relatora: Vereadora Doutora Cristina – 1ª votação. Foi aprovado e, em 
seguida, colocado em destaque para votação de cada Emenda (das folhas 
3.580 a 3.595), sendo que todas elas (16 Emendas) foram de autoria dos 
membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foram mantidas as 
Emendas de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14. A Emenda 13 foi 
retirada. Foram rejeitadas as Emendas 15 e 16 do referido Projeto.  Projeto de 
Lei nº 038/19 de autoria do Vereador Tiãozinho Porto, altera o artigo. 4º e 
acrescenta-se artigos 5º e 6º, a lei nº 10.258 (Lei que dispõe a garantia de 
vagas para irmão no mesmo estabelecimento de Ensino Público no Município 
de Goiânia), com parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, 
pela Aprovação – Relator: Vereador Anselmo Pereira – 2ª votação. Foi 



aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a 
confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/19, de 
autoria da Vereadora Sabrina, susta os efeitos da resolução nº 4 de 10/04/19 
do conselho Municipal de preservação do Patrimônio Histórico Cultural e 
Ambiental de Goiânia, para a lista de imóveis dispostos na resolução integrarem 
o inventário de bens de interesse histórico e cultural do Município, com parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela aprovação – Relator: 
Vereador Anderson Sales. Foi acolhida a Emenda da Autora e encaminhado à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foram aprovados os 
requerimentos: 1089 e 1090/20 da Vereadora Drª Cristina; 1091/20 do 
Vereador Emilson Pereira; 1092/20 do Vereador Anderson Sales e 1093/20 do 
Vereador Denício Trindade. O Senhor Presidente Romário Policarpo, em 
atenção ao que dispõe o artigo 53, em seu § 1º, da Resolução nº 026/91, 
informou a formação do Bloco Parlamentar, sob a Liderança, do Vereador 
Romário Policarpo, constituído pelos ilustres Vereadores a seguir relacionados: 
Alfredo Bambu, Álvaro da Universo, Anderson Sales, Anselmo Pereira, Cabo 
Senna, Denício Trindade, Divino Rodrigues, Drª Cristina, Emilson Pereira, GCM 
Romário Policarpo, Gustavo Cruvinel, Izídio Alves, Jair Diamantino, Juarez 
Lopes, Kleybe Morais, Léia Klébia, Lucas Kitão, Paulo Daher, Milton Mercêz, 
Rogério Cruz, Sabrina Garcêz, Tatiana Lemos, Welington Peixoto e Zander 
Fábio. O Vereador Tiãozinho Porto, solicitou o registro em ata de sua retirada 
do Bloco Goiânia. A Vereadora Drª Cristina solicitou registro em Ata como visita 
honrosa os Senhores Atila e Bruno Costa. Os requerimentos 1.095 ao 1.183 
foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que 
determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.  Os requerimentos 
1.184 a 1.186 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em 
pauta.  Às 12:50hs (doze horas e cinquenta minutos) o Senhor Presidente, 
ROMÁRIO POLICARPO, encerrou a presente Sessão e convocou outra para a 
próxima quinta-feira 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. 
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2º Secretário: 
 

 



 
 
Ata da décima (10ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 
(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 
As nove (09) horas e trinta (30) minutos, do dia vinte e sete de fevereiro de dois 
mil e vinte (27.02.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
décima (10ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) 
Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO ALVES 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, convidou o 1º 
Secretário 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 assinado pelos Vereadores CLÉCIO 
ALVES – Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em 
exercicio; WELINGTON PEIXOTO – 2º Secretário em exercício. Não houve 
Expediente a ser lido.  Os Vereadores Paulo Magalhães e a Vereadora Dra. 
Cristina solicitaram a realização de um (01) minuto de silêncio em razão do 
falecimento do Senhor Benjamin Beze Júnior (Bezinho), suplente do Senador 
Jorge Kajuru e da senhora Anita Alves Pinto. Apresentaram matérias os 
seguintes Vereadores: DENÍCIO TRINDADE, requerimentos endereçados à 
SEINFRA; DRA. CRISTINA, requerimentos endereçados à SEINFRA e 
COMURG; CARLIN CAFÉ, Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade 
das empresas que realizam entrega de alimentos e empresas em geral que 
realizam entregas em geral por meio de aplicativos, por meios próprios ou por 
terceiros, de informarem, previamente, aos consumidores, os dados dos 
funcionários ou entregadores que realizarão a entrega dos produtos e/ou 
alimentos, bem como a identificar os compartimentos de entrega; Projeto de Lei  
que altera a Lei nº. 8.403, de 04 de janeiro de 2006 que institui o Prêmio 
Funcionário Padrão do Município de Goiânia; CLÉCIO ALVES, requerimento 
endereçado ao Prefeito; PAULO MAGALHÃES, requerimento endereçado ao 
Presidente da Casa; DR. GIAN, requerimento endereçado à SEINFRA; 
WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados à SEINFRA; GUSTAVO 
CRUVINEL, requerimento endereçado ao Presidente da Casa solicitando a 
realização de Audiência Pública com intuito de debater com as autoridades 
competentes informações pertinentes aos Crimes Cibernéticos; TIÃOZINHO 
PORTO, requerimentos endereçados à SMT e SEINFRA; LÉIA KLÉBIA, 
requerimentos endereçados à COMURG e SEINFRA; CABO SENNA, Projeto 
de Lei  que dispõe sobre a reserva de vagas em áreas de estacionamento para 
pessoas com dificuldade de locomoção decorrente de doenças crônicas; 
ANSELMO PEREIRA, requerimento endereçado ao Presidente da Casa 



solicitando realização de Moção de Aplauso aos membros do Diretório Central 
dos Estudantes da UFG, SEINFRA e AMMA; LUCAS KITÃO, requerimentos 
endereçados à SEINFRA, à SMT, CMTC, SEPLANH e ao Prefeito (solicitando 
que compareçam no dia 04/03/20, às 10:00hs no Plenário da Câmara a fim de 
prestarem informações sobre o aumento do valor da passagem de ônibus); 
PAULINHO GRAUS, requerimentos endereçados à SEINFRA. Às 9:42hs 
(nove horas e quarenta e dois minutos), o Senhor Presidente, Vereador 
CLÉCIO ALVES, passou para o Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os 
Vereadores Felizberto Tavares e Paulo Magalhães.  Às 10:08hs (dez horas e 
oito minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de 
Lei Complementar nº 028/19 de autoria do Vereador Cabo Senna, Altera 
dispositivo da Lei Complementar nº 308, de 28/12/17 para estender a alíquota 
reduzida aos imóveis situados em aeres afetadas pela poluição atmosférica, 
causada pela emissão de substancias odoríferas e outros, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: 
Vereador Anderson Sales – 1ª votação. Foi concedido vistas ao Vereador Cabo 
Senna. Projeto de Lei nº 023/19 de autoria da Vereadora Doutora Cristina, 
inclui no calendário oficial do município de Goiânia o dia do contador de história 
a ser comemorado anualmente no dia 20 de março, com parecer da Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relator: 
Vereador Zander – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de 
Lei nº 329/19 de autoria do Prefeito Municipal, altera a Lei nº 9.201 de 22 de 
novembro de 2012 (dispõe sobre a alteração na estrutura administrativa da 
prefeitura municipal de Goiânia), com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla Tejota – 1ª 
votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Trabalho e Servidores 
Públicos. Foram aprovados os requerimentos: 0806 e 0807/20 do Vereador 
Gustavo Cruvinel; 1185/20 da Vereadora Doutora Cristina e 1186/20 do 
Vereador Sargento Novandir. O Vereador Clécio Alves solicitou registro da 
justificativa de suas ausências nas sessões do dia 18, 19 e 20 de fevereiro, já 
devidamente formalizada junto à Diretoria Legislativa, através de Ofício. Os 
Vereadores Anselmo Pereira e Drª. Cristina solicitaram registro em Ata como 
visita honrosa presença da senhora Letícia Scalabrini. Os requerimentos 1.187 
ao 1.262 e o 1.269 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de 
acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.  Os 
requerimentos 1.263 a 1.268 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem 
inseridos em pauta.  Às 10:24hs (dez horas e vinte e quatro minutos) o 
Senhor Presidente em exercício,  CLÉCIO ALVES, encerrou a presente Sessão 
e convocou outra para a próxima terça-feira dia 03 de março 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. 
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