
 
 

Ata da quadragésima sétima (47ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) ano 
da décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e quinze (15) minutos, do dia cinco de junho de dois mil e 
dezoito (05.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
quadragésima sétima (47ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima 
oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ANDREY AZEREDO que a 
declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, 
convidou o Vereador DEL. EDUARDO PRADO para ler um trecho bíblico e em 
seguida, o Senhor Presidente convidou o 1º Secretário em exercício, Vereador 
DEL. EDUARDO PRADO, 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 ANDREY AZEREDO – 
Presidente; DEL. EDUARDO PRADO - 1º Secretário em exercício; JAIR 
DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os 
seguintes ofícios: Mensagem 027/18 do Executivo Municipal, Veto Integral 
ao Autógrafo de Lei nº 058/18 – que dispõe sobre a ouvidoria itinerante de 
saúde e dá outras providência(Vereador Drº Paulo Daher); Memorando nº 
173/18 da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Goiânia, 
informando sobre Acórdão da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.690/15 do Município 
de Goiânia; Ofício nº 439/18 da CEF, informando crédito de recursos 
financeiros – Orçamento Geral da União, ao Município de Goiânia. Às 09:25hs 
(nove horas e vinte e cinco minutos), o Senhor Presidente, ANDREY 
AZEREDO, passou para o Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os 
Vereadores Jorge Kajuru, Paulo Magalhães e Drª Cristina. Apresentaram 
matéria os seguintes Vereadores: LUCAS KITÃO, requerimentos 
endereçados à SMT, SME, COMURG e ao Presidente do IMAS (solicitando o 
cancelamento da Portaria 049/2018); TIÃOZINHO PORTO, requerimentos 
endereçados à SEINFRA e COMURG; DRA. CRISTINA, Projeto de Lei  que 
institui a educação alimentar e nutrição na grade curricular escolar do município 
de Goiânia em conformidade com a Lei nº. 13.666, de 16/05/2018, 
requerimentos endereçados à COMURG e SEINFRA; ALYSSON LIMA, 
requerimentos endereçados à COMURG; ANSELMO PEREIRA, requerimentos 
endereçados à COMURG, SEINFRA e SANEAGO; LÉIA KLÉBIA, 
requerimento endereçado à SMT; VINÍCIUS CIRQUEIRA, requerimentos 
endereçados à SEDUCE (solicitando informações funcionais); WELINGTON 
PEIXOTO, requerimento endereçado ao Presidente solicitação o avocação do 
Projeto de Lei 139/2017. Às 10:22hs (dez horas e vinte e dois minutos) foi 
feita a 1ª conferência de quórum do Plenário, com 24 (vinte e quatro) 
Vereadores presentes: ALYSSON LIMA, ANDREY AZEREDO, ANSELMO 



PEREIRA, CABO SENNA, CARLIN CAFÉ, CLÉCIO ALVES, Drº PAULO 
DAHER, DRª CRISTINA, EMILSON PEREIRA, FELIZBERTO TAVARES, 
IZÍDIO ALVES, JAIR DIAMANTINO, JORGE KAJURU, LUCAS KITÃO, PAULO 
MAGALHÃES, PRISCILLA TEJOTA, ROGÉRIO CRUZ, TIÃOZINHO PORTO, 
VINÍCIUS CIRQUEIRA, WELINGTON PEIXOTO e ZANDER. Às 10:23hs (dez 
horas e vinte e três minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem 
do Dia: Foi aprovada a inclusão e inversão de Pauta do Projeto de 
Resolução 013/18, que requer licença do exercício do mandato por 125 (cento 
e vinte e cinco) dias, (Vereador Cabo Senna) para tratar de interesse pessoal. 
Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e controle para a 
confecção da Resolução. Veto nº 12/18 do Prefeito Municipal, que veta 
integralmente o autógrafo de Lei n. 004/2018 oriundo do PL n° 167/17 de 
autoria da Vereadora Sabrina Garcêz – cria no âmbito do Município de Goiânia 
o cadastro das obras de artes especiais (pontes, viadutos, passarelas, 
ciclovias, dentre outros), com relatório da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela rejeição do Veto – Relator Jorge Kajuru. O referido veto foi 
mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
comunicar o Prefeito. Veto nº 13/18 do Prefeito Municipal, que veta 
parcialmente o autógrafo de Lei 005/18, oriundo do PL n° 218/17 do Ver. 
Vinícius Cirqueira que estabelece prazos para a análise e emissão de parecer 
conclusivo nos processos administrativos de licenciamento ambiental, e dá 
outras providências, com relatório da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela manutenção do Veto – Relatora Priscilla Tejota. O referido veto 
foi mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
comunicar o Prefeito. Às 10:56hs (dez horas e cinqüenta e seis minutos) foi 
suspensa a sessão pelo Presidente Andrey Azeredo para que a 
Presidente do SINTEGO, Bia de Lima, usasse a Tribuna. Às 11:13hs (onze 
horas e treze minutos) foi reaberta a presente sessão. Projeto de Lei nº 
283/17 do Vereador Jorge Kajuru, que altera a Lei 9.958 de 12 de dezembro 
de 2016 (dispõe sobre sanções a serem aplicadas à empresa em que for 
constatada a existência de trabalho escravo ou infantil) e dá outras 
providências, com parecer pela aprovação da Comissão de Trabalho e 
Servidores Públicos – 2ª votação – Relator Emilson Pereira. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do 
autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 491/17 17 do Vereador Jorge Kajuru, 
institui o Programa intergeracional de convivência criança-idoso nas escolas de 
educação infantil do município de Goiânia e dá outras providências, com 
relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela aprovação – 
Relator Del. Eduardo Prado. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 536/17 do 
Vereador Gustavo Cruvinel, que dispõe sobre a instalação de guarda-
volumes em estabelecimentos bancários equipados com porta detectora de 
metal, situados no município de Goiânia, com parecer pela aprovação – 1ª 
votação, Comissão de Constituição, Justiça e Redação – Relator Welington 
Peixoto. Foi aprovado e encaminhado à Comissão dos Direitos do Consumidor. 
Projeto de Lei nº 026/18 do Vereador Carlin Café, que dispõe sobre a 



restrição da presença de representantes da Indústria Farmacêutica em 
unidades públicas de saúde do município de Goiânia e sobre a distribuição de 
amostras gratuitas de medicamentos aos prescritores, com parecer pela 
aprovação – 1ª votação, Comissão de Constituição, Justiça e Redação – 
Relator Welington Peixoto. Foi concedido vistas ao Vereador Emilson Pereira. 
Foram aprovados os requerimentos: 6361 e 6362/18 do Vereador Dr. Paulo 
Daher; 6501/18 do Vereador Emilson Pereira; 6521 e 6522/18 do Vereador 
Carlin Café. O Vereador Welington Peixoto solicitou registro em Ata como 
visita honrosa os estudantes de Direito da UFG (4º ano) – Ana Carolina e 
Lucas Souza Adorni. O Vereador Anderson Sales justificou sua ausência 
apresentando atestado  odontológico de quatro dias. Os requerimentos 
6546 a 6567 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo 
com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Às Às 
11:17hs (onze horas e dezessete minutos), o Senhor Presidente ANDREY 
AZEREDO 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 
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Ata da quadragésima oitava (48ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) ano 
da décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e dezesseis (16) minutos, do dia seis de junho de dois mil e 
dezoito (06.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
quadragésima oitava (48ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima 
oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ANDREY AZEREDO que a 
declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, 
convidou o Vereador ALYSSON LIMA para ler um trecho bíblico e em seguida, 
o Senhor Presidente convidou o 1º Secretário em exercício, Vereador JUAREZ 
LOPES, 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 ANDREY AZEREDO – Presidente; JUAREZ 
LOPES - 1º Secretário em exercício; JAIR DIAMANTINO – 2º Secretário em 
exercício. No Expediente foram lidos os seguintes ofícios: Acórdão nº 
03035/18 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – 
TCM, representa no sentido de solicitar auditoria na concorrência nº 002/16 
(Cetéluz Serviços de Iluminação Urbana S/A). Às 09:34hs (nove horas e 
trinta e quatro minutos), o Senhor Presidente, ANDREY AZEREDO, 
passou para o Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores Jorge 
Kajuru e Paulo Magalhães. Apresentaram matéria os seguintes Vereadores: 
ANSELMO PEREIRA requerimentos endereçados a SEINFRA, COMURG, 
SSP-GO(cópia do laudo) e SMS; ELIAZ VAZ, requerimento endereçado a 
AMMA(informações); JAIR DIAMANTINO, requerimentos endereçados a 
AMMA; WELINGTON PEIXOTO, Projeto de Lei que considera de Utilidade 
Pública a Associação Cultural Arraiá Chapéu do Vovô e requerimentos 
endereçados  a SEINFRA; FELIZBERTO TAVARES, Projeto de Lei que altera 
os dispositivos que menciona, da Lei Municipal nº 9.857, de 22 de junho de 
2016, que dispõe sobre a implementação no Município de Goiânia do Projeto 
Eco Goiânia e dá outras providências; ROMÁRIO POLICARPO, requerimentos 
endereçados a AMMA e SEPLANH; ALYSSON LIMA, requerimento 
endereçado a CMTC; PRISCILLA TEJOTA, requerimentos endereçados a 
SEINFRA e CMTC; EMILSON PEREIRA, requerimento endereçado a SMT; 
SARGENTO NOVANDIR, requerimentos endereçados a SEINFRA; PAULO 
MAGALHÃES, requerimentos endereçados ao Prefeito Municipal e à 
Presidência do Conselho Nacional de Procuradores. Às 10:06hs (dez horas e 
seis minutos) foi feita a 1ª conferência de quórum do Plenário, com 26 
(vinte e seis) Vereadores presentes: ALYSSON LIMA, ANDREY AZEREDO, 
ANSELMO PEREIRA, CARLIN CAFÉ, CLÉCIO ALVES, DEL. EDUARDO 
PRADO, Drº PAULO DAHER, ELIAS VAZ, EMILSON PEREIRA, FELIZBERTO 
TAVARES, ROMÁRIO POLICARPO, GUSTAVO CRUVINEL, IZÍDIO ALVES, 



JAIR DIAMANTINO, JORGE KAJURU, JUAREZ LOPES, LUCAS KITÃO, 
MILTON MERCÊZ, PAULO MAGALHÃES, PRISCILLA TEJOTA, SABRINA 
GARCÊZ, SARGENTO NOVANDIR, TIÃOZINHO PORTO, VINÍCIUS 
CIRQUEIRA, WELINGTON PEIXOTO e ZANDER. Às 10:06hs (dez horas e 
seis minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 
11/18 do Prefeito Municipal, que veta parcial ao autógrafo de Lei n. 127/2017 
oriundo do PL n° 414/17 de autoria do Pode Executivo – Lei Orçamentária 
Anual (LOA) que estima a receita e fixa a despesa do Município de Goiânia, 
para o exercício financeiro de 2018, com relatório da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela rejeição do Veto – Relator Jorge Kajuru. 
O referido veto foi mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para comunicar o Prefeito. Projeto de Lei nº 114/17 do Vereador 
Lucas Kitão, cria o Programa “Goiânia Tecnológica”, estabelece regime 
especial para microempresas e dá outras providências, com parecer pela 
aprovação da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia – 2ª 
votação – Relator Oséias Varão. Foi aprovado o acolhimento da Emenda do 
Vereador Cabo Senna e encaminhado a Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. Projeto de Lei nº 305/17 do Vereador Cabo Senna, acrescenta os 
incisos I e II ao art. 6º, da Lei 7.788 de 24/04/1998 (cria a Comissão Municipal 
de Defesa Civil – COMDEC, para regulamentar a inclusão de noções gerais de 
proteção e defesa civil nos currículos escolares da rede municipal), com 
parecer pela aprovação da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia – 2ª votação – Relator SGT Novandir. Foi aprovado e encaminhado 
ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do autógrafo de Lei. 
Projeto de Lei nº 334/17 da Vereadora Sabrina Garcêz, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de disponibilização de acesso adequado para as pessoas com 
necessidade especial que especifica junto as instituições financeiras no âmbito 
do Município de Goiânia e dá outras providências, com parecer pela aprovação 
da Comissão de Pessoas Portadoras de Deficiência – 2ª votação – Relator 
Carlin Café. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 444/17 do 
Vereador Welington Peixoto, dispõe sobre aplicação de recursos de multa 
para a Secretaria Municipal de Trânsito, com parecer pela aprovação – 1ª 
votação, Comissão de Constituição, Justiça e Redação – Relatora Priscilla 
Tejota. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e 
Economia. Projeto de Lei nº 472/17 do Vereador Cabo Senna, dispõe sobre 
obrigatoriedade de hipermercados e congêneres disponibilizarem parte de seus 
carrinhos de compras para atender às necessidades de crianças e 
adolescentes portadores de deficiência, com parecer pela aprovação – 1ª 
votação, Comissão de Constituição, Justiça e Redação – Relator Jorge Kajuru. 
Foi aprovado pedido de vista ao Vereador Anselmo Pereira. Projeto de Lei nº 
063/18 do Vereador Jorge Kajuru, dispõe sobre o Programa “Saúde na Rua” 
no Município de Goiânia, com parecer pela aprovação – 1ª votação, Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação – Relator Tiãozinho Porto. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. Foram aprovados 
os seguintes requerimentos: 6549/18 da Vereadora Sabrina Garcêz; 6568, 



6569 e 6570/18 do Vereador Vinícius Cirqueira. O Vereador Anselmo Pereira, 
parabenizou o Servidor Azumar pelo seu aniversário. O Vereador Sargento 
Novandir solicitou registro em Ata parabenizando pelo Dia do Batalhão de 
ROTAM e ao Sargento Ryler pela sua promoção. O Vereador Jorge Kajuru 
solicitou registro em Ata de sua felicidade em saber que tem apoio de vários 
Vereadores quanto ao pedido de sua autoria do impeachment do Prefeito, o 
qual não foi posto à apreciação em Plenário e fora arquivado pela Mesa 
Diretora. Os Vereadores Anderson Sales, Drª Cristina e Tatiana Lemos 
justificaram suas ausências através de ofício. O Vereador Carlin Café, 
solicitou registro em Ata como visita honrosa do estudante de Direito da UFG – 
5º Período, César Henrique Gonzaga Januário. Os requerimentos 6573 a 
6625 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que 
determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Às Às 10:49hs (dez 
horas e quarenta e nove minutos), o Senhor Presidente ANDREY AZEREDO 
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. 
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Ata da quadragésima nona (49ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e vinte e um (21) minutos, do dia sete de junho de dois mil 
e dezoito (07.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
quadragésima nona (49ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima 
oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ANDREY AZEREDO que a 
declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, 
convidou o Vereador VINÍCIUS CIRQUEIRA para ler um trecho bíblico e em 
seguida, o Senhor Presidente convidou o 1º Secretário, Vereador ZANDER, 
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 ANDREY AZEREDO – Presidente; ZANDER - 1º 
Secretário; JAIR DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. Não teve 
Expediente a ser lido. Às 09:34hs (nove horas e trinta e quatro minutos), o 
Senhor Presidente, ANDREY AZEREDO, passou para o Pequeno 
Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores Paulo Magalhães e GCM 
Romário Policarpo. Apresentaram matéria os seguintes Vereadores: 
ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados a COMURG, SANEAGO e 
ao Presidente da Cassa, solicitando reserva do Auditório para realização de 
confraternização de Ano do Colégio Estadual Deputado José Luciano e reserva 
do Auditório para realização de Seminário para os profissionais do curso de 
Técnico em Nutrição; ZANDER, Projeto de Lei que dispõe sobre o controle da 
poluição; ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Lei que denomina o Centro de 
Saúde Criméia Leste como Cetro de Saúde Jornalista Sinval Félix de Brito e 
requerimentos endereçados ao Prefeito Municipal, SEINFRA, AMMA, 
COMURG e SMT; WELINGTON PEIXOTO, Projeto de Lei que denomina Praça 
no Setor Universitário, Praça Marizete Fernandes de Castro Carvalho e 
requerimentos endereçados  a SEINFRA e COMURG; LÉIA KLÉBIA, 
requerimentos endereçados a SEINFRA e ao Presidente da Casa, solicitando 
entrega de Título de Cidadania ao Senhor Antônio Soares Neto; TIÃOZINHO 
PORTO, requerimentos endereçados a SEINFRA, SMT e COMURG. Às 
10:04hs (dez horas e quatro minutos) foi feita a 1ª conferência de quórum 
do Plenário, com 25 (vinte e cinco) Vereadores presentes: ALYSSON LIMA, 
ANDREY AZEREDO, ANSELMO PEREIRA, CARLIN CAFÉ, CLÉCIO ALVES, 
DEL. EDUARDO PRADO, Drº PAULO DAHER, ELIAS VAZ, FELIZBERTO 
TAVARES, ROMÁRIO POLICARPO, GUSTAVO CRUVINEL, IZÍDIO ALVES, 
JAIR DIAMANTINO, LÉIA KLEBIA, LUCAS KITÃO, PAULO MAGALHÃES, 
PRISCILLA TEJOTA, ROGÉRIO CRUZ, SABRINA GARCÊZ, SARGENTO 
NOVANDIR, TATIANA LEMOS, TIÃOZINHO PORTO, VINÍCIUS CIRQUEIRA, 
WELINGTON PEIXOTO e ZANDER. Às 10:05hs (dez horas e cinco minutos) 



o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Emenda à 
Lei Orgânica do Município de Goiânia nº 015/17 do Prefeito Municipal, que 
altera o art. 4º das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município de 
Goiânia, com parecer pela aprovação – 1ª votação, Relator Vereador Clécio 
Alves, Comissão Mista, foi aprovado pedido de vista ao Vereador Elias Vaz. 
Projeto de Lei nº 003/18 do Prefeito Municipal, institui a área de programa 
especial de interesse econômico e de interesse ambiental do Polo Industrial e 
de Serviços do ramo de reciclagem de resíduos sólidos e da construção civil e 
de lavanderias industriais e hospitalares, com parecer pela aprovação, 1ª 
votação, Relator Vereador Tiãozinho Porto, Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação, foi aprovado e encaminhado a Comissão do Meio Ambiente. 
Projeto de Lei nº 136/18 da Mesa Diretora, concede revisão geral de 
remuneração aos servidores da Câmara Municipal de Goiânia, na forma que 
especifica e dá outras providências, 1ª votação, Relator Vereador Welington 
Peixoto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi aprovado e 
encaminhado a Comissão do Trabalho e Servidores Públicos. Projeto de Lei 
nº 092/17 do Vereador Lucas Kitão, dispõe sobre sistemas, mecanismos e 
incentivos à atividade de pesquisa tecnológicas e de inovação, visando o 
desenvolvimento sustentável do Município de Goiânia, com parecer pela 
aprovação – Emenda modificativa fls. 87 e 88 – 2ª votação, Comissão do 
Desenvolvimento Econômico e Social – Relator Vereador Cabo Senna. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 192/17 da Vereadora 
Sabrina Garcêz, dispõe sobre a regularização do engarrafamento, 
armazenamento, depósito, venda e distribuição de botijões de gás liquefeito de 
petróleo – GLP, no Município de Goiânia e dá outras providências, com parecer 
pela aprovação – Acolhida Emenda fls. 33 a 38 – 2ª votação, Comissão do 
Desenvolvimento Econômico e Social – Relator Vereador Emilson Pereira. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
confecção do autógrafo de Lei. Foi aprovada inversão da Pauta da Ordem do 
Dia do Projeto de Lei nº 474/17 da Vereadora Sabrina Garcêz e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº 474/17 da Vereadora Sabrina Garcêz, dispõe 
sobre a destinação do valor repassado pela União, à título de incentivo 
financeiro adicional, aos agentes de combate às endemias – ACE, do Município 
de Goiânia e dá outras providências com parecer pela aprovação, Comissão de 
Finanças, Orçamento e Economia – 2ª votação – Relator Vereador Anselmo 
Pereira. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 
para confecção do autógrafo de Lei. Às 10:42(dez horas e quarenta e dois 
minutos), foi suspensa a Sessão para que os Senhores Padre Alaor 
Rodrigues de Aguiar – Presidente do Instituto Sócio Ambiental Cristã e o 
Senhor Leocides José de Souza – Secretário de Comunicação da Federação 
Nacional dos Agentes de Saúde Comunitário e Agente de Combate de 
Endemias e SINDSAÚDE, usassem a Tribuna Livre. Reaberta a Sessão às 
11:08(onze horas e oito minutos.  Projeto de Lei Complementar nº 044/17 
do Prefeito Municipal, que institui o alvará de regularização para edificações e 
dá outras providências, com parecer pela aprovação – com Emendas fls. 102-



107 dos Vereadores Vinícius Cirqueira e Priscilla Tejota, 1ª votação, Relator 
Vereador Tiãozinho Porto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi 
aprovado pedido de vista ao Vereador Vinícius Cirqueira. Foi devolvido o 
Projeto e apresentado destaque fl. 105 Art. 2º § 6º e aprovado por maioria e 
encaminhado a Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. 
Às 11:09hs (onze horas e nove minutos) foi feita a 1ª conferência de 
quórum do Plenário, com 24 (vinte e quatro) Vereadores presentes: 
ALYSSON LIMA, ANDREY AZEREDO, CARLIN CAFÉ, CLÉCIO ALVES, Drº 
PAULO DAHER, ELIAS VAZ, EMILSON PEREIRA, ROMÁRIO POLICARPO, 
GUSTAVO CRUVINEL, JAIR DIAMANTINO, KLEYBE MORAIS, LÉIA KLEBIA, 
LUCAS KITÃO, MILTON MERCÊZ, OSÉIAS VARÃO, PAULO MAGALHÃES, 
PRISCILLA TEJOTA, ROGÉRIO CRUZ, SABRINA GARCÊZ, TIÃOZINHO 
PORTO, VINÍCIUS CIRQUEIRA, WELINGTON PEIXOTO e ZANDER. Projeto 
de Lei nº 252/17 do Vereador Drº Paulo Daher, altera § único do art. 1º da Lei 
7.913/99, que dispõe sobre a reserva de assentos para pessoas obesas em 
salas de projeção, espaços culturais, casas de espetáculos e demais 
estabelecimentos congêneres, com parecer pela aprovação, Comissão de 
Direitos do Consumidor – 2ª votação – Relator Vereador Anselmo Pereira. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 493/17 do Vereador Lucas 
Kitão, declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Setor 
Castelo Branco (AMSECAB), sem fins lucrativos e econômicos, com sede e 
foro no Município de Goiânia, com parecer pela aprovação, Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia – 2ª votação – Relator Vereador 
Kleybe Morais. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 503/17 do 
Vereador Oséias Varão, que denomina a Praça Maria Divina Fernandes do 
Prado a área pública localizada entre as ruas Padre Viveiros de Castro, 
professor José Luciano e Monsenhor João Daiber, no Jardim São José, com 
parecer pela rejeição – 1ª votação, Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação – Relator Jorge Kajuru. Foi aprovado pedido de vista ao Vereador 
Zander. Projeto de Lei nº 517/17 do Vereador Tiãozinho Porto, dispõe sobre 
a garantia de vagas para irmão no mesmo estabelecimento de ensino público 
no Município de Goiânia, com parecer pela aprovação, Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia – 2ª votação – Relator Vereador Sargento 
Novandir. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para confecção do autógrafo de Lei. Foram aprovados os 
requerimentos: 6573/18 do Vereador Elias Vaz; 6626/18 da Vereadora Léia 
Klebia e 6571/18 do Vereadora Welington Peixoto. Os Vereadores Anderson 
Sales e Jorge Kajuru justificaram suas ausências através de ofício. Os 
Vereadores Sabrina Garcêz, Andrey Azeredo e Gustavo Cruvinel 
solicitaram registro em Ata como visita honrosa os estudantes do Curso de 
Direito - Ana Luiza Borges Naves, Jordana de Calaça Lima, Gustavo de 
Almeida e França, Fernanda Antunes Rodrigues Souza e Júlio Cezar Castro 
Passanato e os estudantes do Colégio Municipal Regina Helou ganhadora da 
Semana do Meio Ambiente – turma que mais arrecadou materiais recicláveis.  



Os requerimentos 6626 a 6798 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno. Às Às 11:35hs (onze horas e trinta e cinco minutos), o 
Senhor Presidente ANDREY AZEREDO encerrou a presente Sessão, e 
convocou outra para a próxima terça-feira dia 12(doze) de junho 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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Ata da qüinquagésima (50ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e vinte e um (21) minutos, do dia doze de junho de dois mil 
e dezoito (12.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
qüinquagésima (50ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima oitava 
(18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ANDREY AZEREDO que a declarou 
aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o 
Vereador CARLIN CAFÉ para ler um trecho bíblico e em seguida, o Senhor 
Presidente convidou o 1º Secretário em exercício, Vereador CARLIN CAFÉ, 
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 ANDREY AZEREDO – Presidente; CARLIN CAFÉ - 
1º Secretário em exercício; JAIR DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. 
No Expediente foram lidos os seguintes ofícios: MENSAGEM Nº G-
028/2018 – VETO parcial ao Autógrafo de Lei nº 63/2018 – PL nº 254/2017 – 
Processo nº 20171338 – Autor Ver. Jorge Kajuru; MENSAGEM Nº G-029/2018 
– VETO Integral ao Autógrafo de Lei nº 62/2018 – PL nº 226/2017 –Processo 
nº 20171187 – Autor Ver. Jorge Kajuru; MENSAGEM Nº G-030/2018 – VETO 
Integral ao Autógrafo de Lei nº 65/2018 – PL nº 364/2017 – Processo nº 
20171719 – Autor Ver. Tatiana Lemos; Ofício nº 184/2018/Gabinete do 
Prefeito – Encaminha Projeto de Lei nº 146/18 que “Dispõe sobre a alteração 
do regime de arrecadação da Contribuição para Custeio dos serviços de 
iluminação Pública - COSIP e dá outras providencias;” Ofício Circular GAB nº 
028/2018 – Secretaria Municipal de Administração; Ofício n° 104/2018 – Área 
de Analise de Processo – Fiscalização, Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Goiás CREA-GO; Ofício nº 107/2018 – Área de Analise de 
Processo – Fiscalização, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Goiás CREA-GO; Ofício nº 188/2018 do Prefeito Municipal – Encaminha 
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 017/18 – que dispõe 
sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores 
públicos do Município de Goiânia e dá outras providências. Às 09:34hs (nove 
horas e trinta e quatro minutos), o Senhor Presidente, ANDREY 
AZEREDO, passou para o Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os 
Vereadores J Kajuru e Paulo Magalhães. Apresentaram matéria os 
seguintes Vereadores: ANDREY AZEREDO, requerimentos endereçados a 
COMURG e SMT; ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Lei que obriga hotéis, 
restaurantes, bares, lanchonetes e todos os demais estabelecimentos 
comerciais e similares autorizados pela Prefeitura a usarem e fornecerem 
canudos de papel biodegradável e/ou reciclável individual e hermeticamente 
embalados com material semelhante e dá outras providências e requerimentos 



endereçados a SEINFRA e COMURG; ALYSSON LIMA, Projeto de Resolução 
que acrescenta o artigo 30-A à Resolução nº 26, de 19 de dezembro de 1991, 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia, para instituir audiência 
pública obrigatória, ao final de cada exercício financeiro, entre o Poder 
Legislativo e Chefe do Poder Executivo, para estabelecer critérios para 
devolução e aplicação do montante dos recursos do duodécimo não utilizado 
pelo Poder Legislativo; ELIAZ VAZ, requerimento endereçado a 
COMUERG(informações); JAIR DIAMANTINO, requerimentos endereçados a 
Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Goiânia, ANEL Distribuição 
Goiás, COMURG, SEINFRA, SMT, AMMA e Prefeito Iris Rezende; TIÃOZINHO 
PORTO, requerimentos endereçados a COMURG, SEINFRA e SMT; CARLIN 
CAFÉ, requerimentos endereçados a SEPLANH(informações) e SME(novo 
edital); LÉIA KLEBIA, requerimento endereçado a SMT; ANSELMO PEREIRA, 
requerimentos endereçados a Diretoria do FECOMÉRCIO e ao Presidente da 
Casa, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 428/15; DRª 
CRISTINA, Projeto de Lei que institui o piso salarial para fisioterapeuta e 
terapeuta ocupacional no Município de Goiânia e dá outras providências, 
Projeto de Lei que inclui no calendário oficial de Goiânia o ENANCO – 
Exposição Nacional de Artistas NAIFS e requerimentos endereçados ao 
Secretário de Administração e Finanças(informações) e SMS(informações); 
SARGENTO NOVANDIR, requerimentos endereçados a SMT e SEINFRA; 
GUSTAVO CRUVINEL, requerimentos endereçados a SEINFRA, SMT e 
COMURG; TATIANA LEMOS, requerimentos endereçados a SEINFRA, 
COMURG e SMT; PAULINHO GRAUS, requerimentos endereçados a 
SEINFRA, SMT, Prefeito Iris Resende e CMTC; FELIZBERTO TAVARES, 
requerimento endereçado ao Prefeito Iris Resende; SABRINA GARCÊZ, 
Projeto de Lei que dispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição 
em concursos públicos, no âmbito do Município de Goiânia, para cidadão que 
prestem serviços à Justiça Eleitoral no período de eleição e dá outras 
providências e requerimentos endereçados a COMURG, IMAS(comprovante de 
repasse) e SME(informações). Às 10:03hs (dez horas e três minutos) foi 
feita a 1ª conferência de quórum do Plenário, com 22 (vinte e dois) 
Vereadores presentes: ANDERSON SALES, ANDREY AZEREDO, 
ANSELMO PEREIRA, CARLIN CAFÉ, CLÉCIO ALVES, Drº PAULO DAHER, 
DRª CRISTINA, ELIAS VAZ, FELIZBERTO TAVARES, ROMÁRIO 
POLICARPO, GUSTAVO CRUVINEL, IZÍDIO ALVES, JAIR DIAMANTINO, 
JORGE KAJURU, KLEYBE MORAIS, LÉIA KLEBIA, LUCAS KITÃO, 
PRISCILLA TEJOTA, ROGÉRIO CRUZ, SARGENTO NOVANDIR, TATIANA 
LEMOS e VINÍCIUS CIRQUEIRA. Às 10:05hs (dez horas e cinco minutos) o 
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Foi aprovado o 
requerimento nº 6799/18 do Vereador Carlin Café. Projeto de Lei 
Complementar nº 010/17 do Vereador Zander, altera o art. 53 da Lei 
Complementar nº 014/92, para proibir, em qualquer hipótese, a utilização de 
fogos de artifícios pirotécnicos no Município de Goiânia – 1ª votação, Relator 
Vereador Tiãozinho Porto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi 
aprovado pedido de vista ao Vereador Paulo Magalhães. Projeto de Lei nº 



196/17 da Vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre a proibição do corte 
dos serviços de fornecimento de energia elétrica e água no município nos 
termos que especifica, com parecer pela aprovação da Comissão de Trabalho 
e Servidores Públicos – 2ª votação – Relator GCM Romário Policarpo. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
confecção do autógrafo de Lei. Foi aprovado inclusão e Inversão da Pauta da 
Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 412/17. Projeto de Lei nº 412/17 da 
Vereadora Sabrina Garcêz, que dispõe sobre a destinação no valor repassado 
pela União, à título de incentivo financeiro o adicional ao Agente Comunitário 
de Saúde – ACS do Município de Goiânia, com parecer pela aprovação da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Economia – 2ª votação – Relator Elias 
Vaz. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 
para confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 228/17 da Vereadora 
Tatiana Lemos, obriga o melhoramento e a instalação de iluminação pública 
em todas as paradas de ônibus mo âmbito do Município de Goiânia e dá outras 
providências, com parecer pela aprovação, 1ª votação, Relator Vereador 
Welington Peixoto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi aprovado 
e encaminhado a Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. 
Às 10:30(dez horas e trinta minutos), foi suspensa a Sessão para que o 
Senhor João Júnior – Presidente do SINDIFISIO – Sindicato dos 
Fisioterapeutas do Estado de Goiás e a Doutora Valéria Camargo – Terapeuta 
Ocupacional da Rede Municipal usassem a Tribuna Livre. Reaberta a Sessão 
às 10:44(dez horas e quarenta e quatro minutos. Projeto de Lei nº 299/17 
da Vereadora Sabrina Garcêz, dispõe sobre a proibição de empresas e seus 
sócios com débito de tributos devidos à Prefeitura de Goiânia de participar de 
licitações e celebrar contratos com o Município e estabelecer outras 
providências, com parecer pela aprovação – 2ª votação, Comissão de 
Finanças, Orçamento e Economia – Relator Vereador Elias Vaz. Foi aprovado 
pedido de vista ao Vereador Zander. Projeto de Lei nº 387/17 da Vereadora 
Sabrina Garcêz, dispõe sobre a transmissão ao vivo, pela internet e da 
gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua disponibilização 
através do portal da transparência da Prefeitura de Goiânia, com parecer pela 
aprovação, Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia – 2ª votação 
– Relator Vereador Rogério Cruz. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei 
nº 500/17 da Vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre a reserva de bagas 
em escola municipal de educação infantil – CMEI para crianças que tenham 
deficiência visual, com parecer pela aprovação da Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia – Relator Oséias Varão – 2ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 035/18 do Vereador 
Felizberto Tavares, altera o parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.354 de 08 de 
novembro de 2013 - Dispõe sobre o Plano de Carreira e Vencimentos da 
Guarda Civil Metropolitana de Goiânia e dá outras providências, com parecer 
pela aprovação, 1ª votação, Relator Vereador Welington Peixoto, Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, foi aprovado e encaminhado a Comissão do 



Trabalho e Servidores Públicos. Projeto de Lei nº 040/18 do Vereador 
Rogério Cruz, assegura ao aluno com deficiência matricula na escola ou 
centro municipal de educação infantil mais próximo de sua residência, com 
parecer pela aprovação da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia – Relator Oséias Varão – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado 
ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do autógrafo de Lei. 
Projeto de Lei nº 054/18 do Vereador Drº Paulo Daher, institui o Dia 
Municipal de Nossa Senhora da Abadia, no calendário oficial de eventos de 
Goiânia, com parecer pela aprovação da Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia – Relator Kleybe Morais – 2ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do 
autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 126/18 do Vereador Kleybe Morais, 
dispõe sobre reconhecimento do evento Villa Mix Festival como festa 
tradicional do Município de Goiânia, incluindo no calendário oficial de eventos, 
com parecer pela aprovação da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia – Relator Sargento Novandir – 2ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do 
autógrafo de Lei. Às 10:52hs (dez horas e cinqüenta e dois minutos) foi 
feita a 2ª conferência de quórum do Plenário, com 18 (dezoito) Vereadores 
presentes: ANDREY AZEREDO, CARLIN CAFÉ, ELIAS VAZ, GUSTAVO 
CRUVINEL, JAIR DIAMANTINO, JORGE KAJURU, KLEYBE MORAIS, LÉIA 
KLEBIA, LUCAS KITÃO, MILTON MERCÊZ, OSÉIAS VARÃO, PAULO 
MAGALHÃES, PRISCILLA TEJOTA, ROGÉRIO CRUZ, SABRINA GARCÊRZ, 
SARGENTO NOVANDIR, TATIANA LEMOS e ZANDER. Os Vereadores 
Emilson Pereira e Del. Eduardo Prado, justificaram suas ausências através 
de ofício. A Vereadora Drª Cristina solicitou registro em Ata como visita 
honrosa dos Senhores João Júnior – Presidente do SINDFISIO, Drº Felipe 
Phina – Vice-Presidente do SINDFISIO, Drª Marta Maria e Valéria Camargo – 
Terapeutas Ocupacionais e Drª Simone Lemos – Fisioterapeuta Acupunturista. 
Os requerimentos 6799 a 6994 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno. Às 10:56hs (dez horas e cinqüenta e seis minutos), o 
Senhor Presidente ANDREY AZEREDO 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 qüinquagésima primeira (51ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) 
ano da décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e  vinte e um (21) minutos, do dia treze de junho de dois mil 
e dezoito (13.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
qüinquagésima primeira (51ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da 
décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ANDREY AZEREDO 
que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, 
convidou o Vereador VINÍCIUS CIRQUEIRA para ler um trecho bíblico e em 
seguida, o Senhor Presidente convidou o 1º Secretário, Vereador ZANDER, 
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 ANDREY AZEREDO – Presidente; ZANDER - 1º 
Secretário; JAIR DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. No Expediente 
foram lidos os seguintes ofícios: Ofício 193/18 do Executivo Municipal, 
solicitando a retirada de requerimento que pede o desarquivamento do Projeto 
de Lei Complementar nº 017/18, Processo nº 2018548, que Dispõe sobre a 
reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos 
do Município de Goiânia e dá outras providências; Ofício 345/18 da CEF, em 
resposta ao ofício 22747/17; Ofício 1157/18 da Secretaria Municipal de 
Administração, encaminhando relatório de contribuição do Pecúlio referente 
ao mês de abril de 2018. Às 09:45hs (nove horas e quarenta e cinco 
minutos), o Senhor Presidente, ANDREY AZEREDO, passou para o 
Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores Jorge Kajuru e Paulo 
Magalhães. Apresentaram matéria os seguintes Vereadores: JORGE 
KAJURU, requerimento endereçado ao Prefeito Municipal; CLÉCIO ALVES, 
requerimento endereçado ao Prefeito Municipal; GUSTAVO CRUVINEL, 
requerimentos endereçados a SMT e SEINFRA; CARLIN CAFÉ, requerimento 
endereçado a SMT; TATIANA LEMOS, Projeto de Lei que obriga cartórios a 
divulgarem em local visível e de fácil acesso os descontos e serviços gratuitos, 
Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer convênio 
com o Governo do Estado de Goiás, por meio da Companhia Saneamento de 
Goiás S.A – SANEAGO, com o objetivo de reconhecer a titularidade dos 
proprietários de residências, em áreas de ocupação, para acesso as 
abastecimento de água, Projeto de Lei que dispõe sobre a proibição de 
incentivos fiscais a empresas que tenham envolvimento em corrupção de 
qualquer espécie ou no ato de improbidade administrativa por agente público 
no Município de Goiânia; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados a SMT e 
AMMA; ELIAS VAZ, requerimentos endereçados SMS(contrato) e 
SMS(esclarecimento); DRª CRISTINA, Projeto de Lei Complementar que 
estabelece a reserva de vagas para pessoas com deficiência no Município de 



Goiânia, Projeto de Lei que inclui no calendário oficial de Goiânia o FESTIVAL 
DIGO – Festival Internacional da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás e 
requerimentos endereçados a SMT, COMURG e SEINFRA; WELINGTON 
PEIXOTO, requerimentos endereçados a SEINFRA e ao Presidente da Casa, 
solicitando providências a Assessoria de Cerimonial; TIÃOZINHO PORTO, 
requerimentos endereçados a SMT  e SEINFRA; VINÍCIUS CIRQUEIRA, 
requerimento endereçado a SEDETEC; DEL. EDUARDO PRADO, 
requerimentos endereçados a SMT, COMURG, AGETOP, AMMA, SEINFRA e 
SMS(informações); ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei que inclui no 
calendário oficial de eventos do Município de Goiânia o Dia do Aniversário do 
Bairro Residencial Itaipu e requerimentos endereçados a SSP-GO, SEINFRA, 
COMURG e Diretoria da FECOMÉRCIO; PAULO MAGALHÃES, 
requerimentos endereçados ao Prefeito Iris Rezende; PRISCILLA TEJOTA, 
requerimento endereçado a SMT; EMILSON PEREIRA, requerimentos 
endereçados a SEINFRA, SMT, SEPLANH, SEMAS, SMS, SMF, SMA e ao 
Presidente da Casa, solicitando reserva do Plenário para realização de Sessão 
Especial em homenagem aos “Guardiões do Verde”. Às 10:09hs (dez horas e 
nove minutos) foi feita a 1ª conferência de quórum do Plenário, com 29 
(vinte e nove) Vereadores presentes: ALYSSON LIMA, ANDERSON SALES, 
ANDREY AZEREDO, ANSELMO PEREIRA, CARLIN CAFÉ, CLÉCIO ALVES, 
DEL. EDUARDO PRADO, Drº PAULO DAHER, DRª CRISTINA, ELIAS VAZ, 
EMILSON PEREIRA, FELIZBERTO TAVARES, GUSTAVO CRUVINEL, IZÍDIO 
ALVES, JAIR DIAMANTINO, JORGE KAJURU, JUAREZ LOPES, KLEYBE 
MORAIS, LUCAS KITÃO, MILTON MERCÊZ, PAULINHO GRAUS, PAULO 
MAGAALHÃES, ROGÉRIO CRUZ, SABRINA GARCÊZ, SARGENTO 
NOVANDIR, TATIANA LEMOS, TIÃOZINHO PORTO, VINÍCIUS CIRQUEIRA, 
WELINGTON PEIXOTO E ZANDER. Às 10:09 (dez horas e nove minutos) o 
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 16/18 do Prefeito 
Municipal, que veta integralmente o autógrafo de Lei n. 010/2018 oriundo do 
PL n° 111/17 de autoria do Vereador Alysson Lima – institui o programa de 
atenção a saúde das pessoas portadoras de epilepsia no Município de Goiânia, 
estabelece diretrizes e da outras providências,  com relatório da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação pela rejeição do Veto – Relator Jorge Kajuru. 
O referido veto foi mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para comunicar o Prefeito. Às 10:34(dez horas e trinta e quatro 
minutos), foi suspensa a Sessão através de ofício aprovado em plenário do 
Vereador Paulo Daher, convidando o Senhor Jales Fontoura – Presidente da 
SANEAGO usasse a Tribuna Livre para prestar esclarecimentos e informações. 
Reaberta a Sessão às 11:30hs (onze horas e trinta minutos). O Vereador 
Paulo Magalhães solicitou registro em Ata que é contra o Projeto de Lei 
126/18 do Vereador Kleybe Morais, vez que o resultado financeiro do Evento 
Vila Mix Festival pode ser bom, entretanto os prejuízos para a família são muito 
maiores, tais como o consumo do álcool e a droga, sem limite. Disse também 
que não há vigilância por parte do Juizado de Menores e nem fiscalização dos 
menores que consomem álcool. Concluiu sua fala dizendo que este evento é 
uma desgraça para a juventude bem como para a família e por isso é contrário 



ao referido Projeto de Lei. O Vereador Lucas Kitão solicitou registro em Ata da 
ausência justificada da Vereadora Léia Klebia. Os Vereadores Romário 
Policarpo e Felizberto Tavares, justificaram suas ausências através de ofício. 
O Vereador Lucas Kitão solicitou registro em Ata como visita honrosa do 
Senhor Cirilo. Os requerimentos 6995 a 7081 foram aprovados de plano, pelo 
Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno. Às 12:10hs (doze horas e dez minutos), o Senhor 
Presidente ANDREY AZEREDO 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 
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2º Secretário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Ata da qüinquagésima segunda (52ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) 
ano da décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e  dezenove (19) minutos, do dia quatorze de junho de dois 
mil e dezoito (14.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 
início a qüinquagésima segunda (52ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, 
da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ANDREY 
AZEREDO que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor 
Presidente, convidou o Vereador LUCAS KITÃO para ler um trecho bíblico e 
em seguida, o Senhor Presidente convidou o 1º Secretário, Vereador ZANDER, 
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 ANDREY AZEREDO – Presidente; ZANDER - 1º 
Secretário; JAIR DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. Não houve 
Expediente a ser lido. Às 09:30hs (nove horas e trinta minutos), o Senhor 
Presidente, ANDREY AZEREDO, passou para o Pequeno Expediente. 
Usaram a Tribuna os Vereadores Paulo Magalhães e Del. Eduardo Prado. 
Apresentaram matéria os seguintes Vereadores: JAIR DIAMANTINO, 
requerimentos endereçados à SEINFRA; ZANDER FÁBIO, Projeto de Lei  que 
dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento nos 
estabelecimentos que especifica e dá outras providências; WELINGTON 
PEIXOTO, requerimentos endereçados à SEINFRA; ANDERSON SALES, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, DENIT e AMMA; JUAREZ 
LOPES, requerimentos endereçados à SEINFRA e SMT; IZÍDIO ALVES, 
requerimentos endereçados à SEINFRA e COMURG; ANSELMO PEREIRA, 
requerimentos endereçados à Diretoria da União Brasileira dos Escritores de 
Goiás – UBE; TATIANA LEMOS, Projeto de Lei  que dispõe sobre a proibição 
de taxa de esgoto em locais sem acesso; requerimentos endereçados à SMT e 
SEINFRA; CARLIN CAFÉ, Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de disponibilizar fraldário em estabelecimentos privados do Município de 
Goiânia, que recebam fluxo intenso de pessoas, independente de sexo e dá 
outras providências; PRISCILLA TEJOTA, requerimentos endereçados à 
SEINFRA e SMT; DEL. EDUARDO PRADO, Projeto de Lei  que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de publicação na internet de listas de pacientes que serão 
submetidos à procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em Goiânia. Às 10:09hs (dez horas e nove minutos) foi feita a 
1ª conferência de quórum do Plenário, com 29 (vinte e nove) Vereadores 
presentes: ALYSSON LIMA, ANDERSON SALES, ANDREY AZEREDO, 
ANSELMO PEREIRA, CARLIN CAFÉ, CLÉCIO ALVES, DEL. EDUARDO 
PRADO, Drº PAULO DAHER, DRª CRISTINA, ELIAS VAZ, EMILSON 
PEREIRA, FELIZBERTO TAVARES, GCM ROMÁRIO POLICARPO, 



GUSTAVO CRUVINEL, IZÍDIO ALVES, JAIR DIAMANTINO, JUAREZ LOPES, 
LÉIA KLÉBIA, LUCAS KITÃO, MILTON MERCÊZ, OSÉIAS VARÃO, PAULO 
MAGALHÃES, PRISCILLA TEJOTA, SARGENTO NOVANDIR, TATIANA 
LEMOS, TIÃOZINHO PORTO, VINÍCIUS CIRQUEIRA, WELINGTON PEIXOTO 
E ZANDER. Às 10:24hs (dez horas e vinte e quatro minutos) o Senhor 
Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 21/18 do Prefeito 
Municipal, que veta parcialmente o autógrafo de Lei 014/18, oriundo do PL n° 
225/17 do Ver. Jorge Kajuru, que institui a jornada de visitação do patrimônio 
histórico e cultural do Município de Goiânia e dá outras providências, com 
relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela manutenção do 
Veto – Relatora Tatiana Lemos. O referido veto foi mantido e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para comunicar o Prefeito. Veto nº 22/18 
do Prefeito Municipal, que veta integralmente o autógrafo de Lei n. 029/2018 
oriundo do PL n° 233/17 de autoria do Vereador Anselmo Pereira – institui a 
política municipal de prevenção às doenças ocupacionais dos servidores 
públicos do Município de Goiânia, com relatório da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação pela rejeição do Veto – Relator Welington Peixoto. O 
referido veto foi rejeitado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para comunicar o Prefeito. Projeto de Lei nº 139/18 do Executivo 
Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de 
crédito com o Banco do Brasil S.A e dá outras providências, com parecer pela 
aprovação – com emenda modificativa fls. 22 - 1ª votação, Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação – Relator Vereador Welington Peixoto. Foi 
aprovado e encaminhado a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. 
Projeto de Lei nº 161/17 do Vereador Emilson Pereira, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de adequação dos equipamentos e sistema de senhas 
eletrônicas já existentes, simultaneamente com a implantação de ávidos 
sonoros e senhas em Braille, nos estabelecimentos que menciona, com 
parecer pela aprovação – 2ª votação, Comissão dos Direitos Humanos e 
Cidadania – Relator Vereador Rogério Cruz. Foi aprovado e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para confecção do autógrafo de Lei.  
Projeto de Lei nº 059/18 da Vereadora Drª Cristina, institui a instalação de 
fraldários destinados a pessoas com deficiência e idosos, em edifícios públicos 
ou privados destinados ao uso coletivo, com parecer pela aprovação, 1ª 
votação, Relator Vereador Tiãozinho Porto, Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação, foi aprovado e encaminhado à Comissão dos Direitos do Idoso. 
Projeto de Lei nº 091/18 da Vereadora Priscilla Tejota, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os postos de combustíveis no âmbito do Município de 
Goiânia, a informarem aos consumidores se a gasolina comercializada é 
formulada ou refinada, com parecer pela aprovação, 1ª votação, Relator 
Vereador Tiãozinho Porto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi 
aprovado e encaminhado a Comissão dos Direitos do Consumidor. Projeto de 
Lei Resolução nº 004/18 da Mesa Diretora, regulamenta o artigo 99 da Lei 
Orgânica do Município de Goiânia, com parecer pela aprovação, 2ª votação, 
Relator Vereador Anselmo Pereira, Comissão de Finanças, Orçamento e 
Economia, foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 



Controle para Extração do Autógrafo de Lei. O Vereador Rogério Cruz 
justificou sua ausência através de Ofício e o Vereador Paulo Magalhães e 
Priscilla Tejota justificaram a ausência do Vereador Jorge Kajuru, o qual estava 
em viagem à Brasília em busca de recursos ao Centro de Diabetes. Os 
Vereadores Carlin Café e Paulinho Graus solicitaram o registro das visitas 
honrosas do Sargento Claudinei Basílio e o líder comunitário Ulysses. Os 
requerimentos 7082 a 7352 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno. Às 11:19hs (onze horas e dezenove minutos), o Senhor 
Presidente ANDREY AZEREDO encerrou a presente Sessão, e convocou outra 
para a próxima terça-feira, no dia 19/06, 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 
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Ata da qüinquagésima terceira (53ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) ano 
da décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e  dezenove (19) minutos, do dia dezenove de junho de 
dois mil e dezoito (19.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 
início a qüinquagésima terceira (53ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, 
da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ANDREY 
AZEREDO que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor 
Presidente, convidou o Vereador  para ler um trecho bíblico e em seguida, o 
Senhor Presidente convidou o 1º Secretário, Vereador ZANDER, 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 ANDREY AZEREDO – Presidente; ZANDER - 1º Secretário; JAIR 
DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os 
seguintes ofícios: OFÍCIO Nº 665/2018 – do Gabinete da Secretaria 
Municipal de Finanças – Encaminha Relatórios resumidos da Execução 
Orçamentária – RREO, do 2º Bimestre/2018 e Relatório da Gestão Fiscal – 
RGF, do 1º Quadrimestre/2018. MENSAGEM Nº G-031/2018 – VETO Integral 
ao Autógrafo de Lei nº 070/2018 – PL nº 338/2017 –Processo nº 20171641 – 
Autor Ver. Gustavo Cruvinel. OFÍCIO Nº 195/2018 do Gabinete do Prefeito – 
Encaminha Projeto de Lei n°160/2018 que “Cria o Centro Municipal de 
Educação Infantil (CMEI) Minervina Maria de Sousa”. OFÍCIO nº 
6572018/Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças – Encaminha 
Balancete Financeiro da Administração Direta – Abril/2018. Às 09:29hs (nove 
horas e vinte e nove minutos), o Senhor Presidente, ANDREY AZEREDO, 
passou para o Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores Jorge 
Kajuru e Paulo Magalhães. Apresentaram matéria os seguintes Vereadores: 
ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à SEINFRA, AMMA, 
COMURG, SMT e ao Senhor Marcelino Pereira da Silva (parabenizando pelo 
seu aniversário); WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados à 
SEINFRA; ANDERSON SALES, Projeto de Decreto Legislativo  que concede o 
título de Cidadão Goianiense ao Sr. Enio Martins Fonseca pelos relevantes 
serviços prestados ao Município de Goiânia; Projeto de Lei  que dispõe sobre 
modificação do artigo 68 da Lei 8483 de 29 de setembro de 2006 e dá outras 
providências; requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, SMT, ENEL 
Distribuição Goiás; TIÃOZINHO PORTO, Projeto de Lei  que cria o Programa 
“Doe uma placa” no âmbito do Município de Goiânia e dá outras providências, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG, AMMA, SME e SMT; DEL. 
EDUARDO PRADO, requerimentos endereçados à SME, SANEAGO, 
COMURG, SEINFRA e SMS (solicitando cópia integral de Processo de 



dispensa de licitação n° 2018/023267); JORGE KAJURU, Projeto de Lei que 
institui o Programa Vestuário Solidário no município de Goiânia e dá outras 
providências; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados à SMT, CMTC e 
SEINFRA; PRISCILLA TEJOTA, requerimentos endereçados à SEINFRA e 
COMURG; EMILSON PEREIRA, requerimento endereçado à SEINFRA; 
VINÍCIUS CIRQUEIRA, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa, 
solicitando o uso da Sala de Comissões para a realização de Audiência Pública 
no dia 26/06/2018 para debater o PLC n° 44/17; à COMURG; DRA. CRISTINA, 
Projeto de Lei  que inclui a disciplina LIBRAS nas escolas públicas municipais; , 
Projeto de Lei  que denomina Avenida Leodegária Brasília de Jesus – Avenida 
Interna do estacionamento do Centro Cultural Oscar Niemayer e requerimento 
endereçado à SEINFRA; KLEYBE MORAIS, Projeto de Lei que torna 
obrigatória a instalação de cisternas em imóveis específicos acima de 300m² 
no âmbito do Município de Goiânia – GO; TATIANA LEMOS, requerimentos 
endereçados à SMT, COMURG e SEINFRA, Projeto de Lei  que estabelece 
dever de prestação de contas por parte das empresas prestadoras de serviço 
público de abastecimento de água e esgotamento sanitário; GCM ROMÁRIO 
POLICARPO, requerimentos endereçados à SMT; PAULO MAGALHÃES, 
requerimento endereçado ao Prefeito Iris Rezende. Às 10:07hs (dez horas e 
sete minutos) foi feita a 1ª conferência de quórum do Plenário, com 27 
(vinte e sete) Vereadores presentes: ALYSSON LIMA, ANDERSON SALES, 
ANDREY AZEREDO, ANSELMO PEREIRA, CARLIN CAFÉ, DEL. EDUARDO 
PRADO, Drº PAULO DAHER, DRª CRISTINA, ELIAS VAZ, EMILSON 
PEREIRA, FELIZBERTO TAVARES, GUSTAVO CRUVINEL, IZÍDIO ALVES, 
JAIR DIAMANTINO, JORGE KAJURU, JUAREZ LOPES, LÉIA KLÉBIA, 
LUCAS KITÃO, PAULO MAGALHÃES, PRISCILLA TEJOTA, SABRINA 
GARCÊZ, SARGENTO NOVANDIR, TATIANA LEMOS, TIÃOZINHO PORTO, 
VINÍCIUS CIRQUEIRA, WELINGTON PEIXOTO E ZANDER. Às 10:07hs (dez 
horas e sete minutos), o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: 
Projeto de Lei Complementar nº 001/18 do Vereador Welington Peixoto, 
que modifica a Lei n° 9.922 de 13 de outubro de 2016, que dispõe sobre a 
aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos logradouros 
públicos, com parecer pela aprovação, 1ª votação, Relatora Vereadora Priscilla 
Tejota, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão do Meio Ambiente. Às 10:19hs (dez horas e 
dezenove minutos) foi suspensa a presente sessão para o uso da Tribuna 
Livre por parte das senhora Stefane Fiúza Cançado Machado, Juíza de Direito 
da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia e da senhora Katleem Lima, 
Coordenadora do Fórum Contra Trabalho Infantil e a Favor da Aprendizagem. 
Às 10:54hs (dez horas e cinqüenta e quatro minutos) foi reaberta a 
presente sessão.  Foi aprovada a inversão de pauta do Projeto de Lei nº 
529/17 do Vereador Emilson Pereira, que institui o Projeto Jovem é o Futuro, 
que abrange o programa de aprendizagem no âmbito da administração 
municipal, com parecer pela aprovação – 2ª votação, Comissão do Trabalho e 
Servidores Públicos – Relator Vereador Carlin Café. O referido Projeto foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 



confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 043/18 do Prefeito 
Municipal, que autoriza a cessão de uso de áreas públicas municipais – Av. 
Gyn-23, Quadra 72, Lote 35, Residencial Santa Fé I, nesta Capital, com 
parecer pela aprovação, 1ª votação, Relatora Vereadora Priscilla Tejota, 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi aprovado e encaminhado à 
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 
520/18 do Vereador Andrey Azeredo, que altera a Lei n° 9.969, de 21 de 
dezembro de 2016 que dispõe sobre a obrigatoriedade do condutor 
permissionário que opera na prestação de serviço de táxi no Município de 
Goiânia e dá outras providências, com parecer pela aprovação, 2ª votação, 
Relator Vereador Oséias Varão, Comissão de Habitação, Urbanismo e 
Ordenamento Urbano. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Foi aprovada a 
inclusão e inversão de pauta do Projeto de Lei n° 007/16 da Vereadora Dra. 
Cristina, que altera a Resolução n°. 002 de 08/03/2016, que institui a 
“Comenda da Ordem do Mérito em destaque aos Direitos Humanos e Cidade 
Dom Tomás Balduíno”, com parecer pela aprovação – 2ª votação – Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia – Relator Anselmo Pereira. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 220/17 da Vereadora 
Sabrina Garcêz, prevê a obrigação de se manter fora do veículo quando este 
estiver sendo abastecido com GNV nos postos de combustíveis no Município 
de Goiânia e dá outras providências, com parecer pela aprovação – 1ª votação, 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação – Relator Vereador Jorge Kajuru. 
Foi aprovado e encaminhado à Comissão dos Direitos do Consumidor. Projeto 
de Lei nº 348/18 do Vereador Anselmo Pereira, que altera o art. 1° da Lei n° 
8.113, de 15 de julho de 2002, acrescentando no rol de municípios aptos a 
firmar convênios com Goiânia a cidade Daca, capital de Bangladesh, com 
parecer pela aprovação da Emenda Modificativa fls. 20, 21 e 22, 1ª votação, 
Relatora Vereadora Priscilla Tejota, Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. Foi concedido vistas ao autor da matéria. Projeto de Lei nº 502/17 
da Vereadora Sabrina Garcêz, dispõe sobre o crédito adquirido no programa 
recicle mais, pague menos por meio de material reciclado entregue pelo 
munícipe e dá outras providências, com parecer pela aprovação – 1ª votação, 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação – Relatora Vereadora Priscilla 
Tejota. Foi aprovado e encaminhado a Comissão do Meio Ambiente. Às 
11:42hs (onze horas e quarenta e dois minutos) foi feita a 2ª conferência 
de quórum do Plenário, com 19 (dezenove) Vereadores presentes: 
ALYSSON LIMA, ANDERSON SALES, ANDREY AZEREDO, ANSELMO 
PEREIRA, CARLIN CAFÉ, DEL. EDUARDO PRADO, Drº PAULO DAHER, DRª 
CRISTINA, ELIAS VAZ, EMILSON PEREIRA, FELIZBERTO TAVARES, 
GUSTAVO CRUVINEL, IZÍDIO ALVES, JAIR DIAMANTINO, JORGE KAJURU, 
JUAREZ LOPES, LÉIA KLÉBIA, LUCAS KITÃO, PAULO MAGALHÃES, 
PRISCILLA TEJOTA, SABRINA GARCÊZ, SARGENTO NOVANDIR, TATIANA 
LEMOS, TIÃOZINHO PORTO, VINÍCIUS CIRQUEIRA, WELINGTON PEIXOTO 
E ZANDER. Foram aprovados os requerimentos: 6574, 6796 e 6797/18 do 



Vereador Anselmo Pereira; 6993 e 6994/18 da Vereadora Sabrina Garcêz; 
7076, 7077, 7078, 7079, 7080 e 7081/18 do Vereador Emilson Pereira. Os 
Vereadores Andrey Azeredo e Dra. Cristina solicitaram o registro das visitas 
honrosas da Juíza de Direito da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia 
– Stefane Fiúza Cançado Machado, da Senhora Katleem Lima, Coordenadora 
do Fórum Contra Trabalho Infantil e a Favor da Aprendizagem, Senhora 
Fernanda Siqueira, Coordenadora do Programa Jovem Aprendiz da Obras 
Sociais Irmão Áureo, Senhor José Revorêdo Júnior, Diretor de Relações 
Institucionais da Obras Sociais Irmão Áureo e Senhor Jônathas Procópio da 
Silva, Coordenador no Instituto Promover- IPHAC.  Os requerimentos 7353 a 
7511 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que 
determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Às 11:43hs (onze 
horas e quarenta e três minutos), o Senhor Presidente ANDREY AZEREDO 
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. 
 
 
Presidente: 
 
 
1º Secretário: 
 
 
2º Secretário: 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Ata da qüinquagésima quarta (54ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) ano 
da décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e  dezoito (18) minutos, do dia vinte de junho de dois mil e 
dezoito (20.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
qüinquagésima quarta (54ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da décima 
oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador VINÍCIUS CIRQUEIRA que a 
declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, 
convidou o Vereador ALYSSON LIMA para ler um trecho bíblico e em seguida, 
o Senhor Presidente convidou o 1º Secretário, Vereador CARLIN CAFÉ, 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 VINÍCIUS CIRQUEIRA – Presidente; CARLIN 
CAFÉ - 1º Secretário em exercício; IZÍDIO ALVES – 2º Secretário em exercício. 
Não teve Expediente a ser lido. Às 09:32hs (nove horas e trinta e dois 
minutos), o Senhor Presidente, VINÍCIUS CIRQUEIRA, passou para o 
Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores Jorge Kajuru e Paulo 
Magalhães. Apresentaram matéria os seguintes Vereadores: PAULINHO 
GRAUS, requerimentos endereçados a SEINFRA; VINÍCIUS CIRQUEIRA, 
requerimentos endereçados ao Prefeito Municipal e AGETOP; IZÍDIO ALVES, 
requerimentos endereçados à COMURG e SMT; GUSTAVO CRUVINEL, 
requerimentos endereçado à SEINFRA, COMURG e SMS; ROMÁRIO 
POLICARPO, Projeto de Lei que estabelece que nos contratos celebrados pela 
administração pública municipal direta e indireta com pessoas jurídicas para 
execução de obra, prestação de serviços, termos de parceria e colaboração ou 
qualquer outro ajuste que envolva postos de trabalho não especializados 
deverá constar clausula que assegure a reserva do percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas para mão de obra a ser utilizada no cumprimento do 
respectivo objeto para pessoas em situação de rua e dá outras providências, 
Projeto de Lei Complementar que acrescenta o inciso VII ao artigo 14 da Lei 
Complementar nº 9.794 de 08 de abril de 2016 e dá outras providências e 
requerimentos endereçados a SEINFRA, SME e COMURG; CARLIN CAFÉ, 
requerimento endereçado à SMS; PAULO MAGALHÃES, requerimento 
endereçado ao Presidente da Casa, solicitando realização  de Audiência 
Pública para tratar sobre a situação dos montadores de bancas de feiras no 
Município de Goiânia; SARGENTO NOVANDIR, Projeto de Lei que dispõe 
sobre a identificação em pintura na cor amarela reflexiva, dos suportes ou 
postes que contenham dispositivos eletrônicos (radares) que registram e 
efetuam multas no Município de Goiânia e dá outras providências; DRª 
CRISTINA, Projeto de Resolução que altera a Resolução nº 007 de 19 de 
novembro de 2008; Projeto de Lei que institui no âmbito do município de 



Goiânia Dia da Conscientização das fissuras labio-palatinas, Projeto de Lei que 
inclui no calendário oficial de Goiânia a Semana Municipal de Defesa do 
Folclore a ser comemorado anualmente entre is dias 15 a 22 de agosto;  
SABRINA GARCÊZ, requerimento endereçado ao Prefeito Municipal 
(informações); WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados à 
SEINFRA. Às 10:10hs (dez horas e dez minutos) foi feita a 1ª conferência 
de quórum do Plenário, com 28 (vinte e oito) Vereadores presentes: 
ALYSSON LIMA, ANDERSON SALES, ANDREY AZEREDO, ANSELMO 
PEREIRA, CARLIN CAFÉ, CLÉCIO ALVES, Drº PAULO DAHER, DRª 
CRISTINA, ELIAS VAZ, FELIZBERTO TAVARES, GCM ROMÁRIO 
POLICARPO, GUSTAVO CRUVINEL, IZÍDIO ALVES, JORGE KAJURU, 
JUAREZ LOPES, LUCAS KITÃO, OSÉIAS VARÃO, PAULINHO GRAUS, 
PAULO MAGALHÃES, PRISCILLA TEJOTA, ROGÉRIO CRUZ, SABRINA 
GARCÊZ, SARGENTO NOVANDIR, TATIANA LEMOS, TIÃOZINHO PORTO, 
VINÍCIUS CIRQUEIRA, WELINGTON PEIXOTO E ZANDER. Às 10:10hs (dez 
horas e dez minutos), o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: 
Projeto de Lei Complementar nº 047/17 do Vereador Welington Peixoto, 
que altera a Lei Complementar nº 011, de 11 de maio de 1992, que dispõe 
sobre o estatuto dos servidores públicos municipal de Goiânia, com parecer 
pela aprovação – 1º votação, Comissão de Constituição, Justiça e Redação – 
Relatora Priscilla Tejota, foi aprovado vistas ao Vereador Zander. Projeto de 
Lei n° 003/18 do Prefeito Municipal, que institui a área de programa especial 
de interesse econômico e de interesse ambiental do Polo Industrial e de 
serviços do ramo de reciclagem de resíduos sólidos e da construção civil e de 
lavanderias industriais e hospitalares, com parecer pela aprovação, 2ª votação, 
Relator Welington Peixoto, Comissão de Meio Ambiente. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 245/17 do Vereador Drº Paulo Daher, 
dispõe sobre criação do Dia Municipal de Conscientização sobre as 
amiloidoses, com parecer pela aprovação – 1º votação, Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação – Relator Jorge Kajuru, foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto 
de Lei n° 297/17 de Autoria da Vereadora Sabrina Garcêz, implanta nas 
unidades de saúde do Município de Goiânia o padrão de avaliação eletrônica 
dos serviços prestados no atendimento ao cidadão e dá outras providências, 
com parecer pela aprovação – 1º votação, Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação – Relatora Priscilla Tejota, foi aprovado e encaminhado à Comissão 
de Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei n° 361/17 do Vereador Jorge 
Kajuru, dispõe sobre a atividade de guardador de veículos automotores – 
flanelinhas – regulamenta o exercício das profissões de guardador e lavador 
autônomo de veículos automotores, com parecer pela aprovação, emenda 
substitutiva fls. 32 e 34 - 2ª votação, Relatora Priscilla Tejota, Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. Foi concedido vistas ao Vereador Paulo 
Magalhães. Projeto de Lei n° 539/17 do Vereador Gustavo Cruvinel, que 
dispõe sobre o envio de informações à Câmara Municipal de Goiânia sobre os 
pedidos de providências, por meio de requerimentos, remetidos ao Poder 



Executivo Municipal e dá outras providências, com parecer pela aprovação, 2ª 
votação, Relator Anselmo Pereira, Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei n° 026/18 do 
Vereador Carlin Café, que dispõe sobre a restrição da presença de 
representantes da Indústria Farmacêutica em unidades públicas de saúde do 
município de Goiânia e sobre a distribuição de amostras gratuitas de 
medicamentos aos prescritores, com parecer pela aprovação – 1º votação, 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação – Relator Welington Peixoto, foi 
concedido vistas ao Vereador Welington Peixoto. Projeto de Lei n° 032/18 do 
Vereador Welington Peixoto, inclui no calendário oficial de eventos do 
Município de Goiânia a tradicional festa julina do Setor São José, com parecer 
pela aprovação, 2ª votação, Relator Sargento Novandir, Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Foi aprovado e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. 
Projeto de Lei n° 066/18 do Vereador Gustavo Cruvinel, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de fixação de placa de identificação em todas as nascentes 
situadas no Município de Goiânia, com parecer pela aprovação, Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação – 1ª votação, Relator Welington Peixoto, foi 
aprovado e encaminhado a Comissão de Meio Ambiente. Projeto de Lei n° 
089/18 da Vereadora Tatiana Lemos, dispõe sobre a regulamentação da 
cláusula de paridade nas licitações públicas nas autarquias e demais órgãos da 
Administração direta ou indireta e empresas ou entidades privadas no 
Município de Goiânia, Comissão de Constituição, Justiça e Redação – 1ª 
votação, Relator Welington Peixoto, foi aprovado e encaminhado a Comissão 
de Trabalho e Servidores Públicos. Foi aprovado o requerimento: 7511/18 do 
Vereador Del. Eduardo Prado. A Vereadora Léia Klebia, justificou sua 
ausência através de ofício. Os requerimentos 7512 a 7687 foram aprovados 
de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” 
do artigo 82 do Regimento Interno. Às 10:29hs (dez horas e vinte e nove 
minutos), o Senhor Presidente ANDREY AZEREDO 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. 
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Ata da qüinquagésima quinta (55ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) ano 
da décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e  vinte e dois (22) minutos, do dia vinte e um de junho de 
dois mil e dezoito (21.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 
início a qüinquagésima quinta (55ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da 
décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador  ANDREY AZEREDO 
que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, 
convidou a Vereadora PRISCILLA TEJOTA para ler um trecho bíblico e em 
seguida, o Senhor Presidente convidou a 1ª Secretária em exercício, 
Vereadora PRISCILLA TEJOTA, 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  ANDREY AZEREDO 
– Presidente; PRISCILLA TEJOTA – 1ª Secretária em exercício; ZANDER 
FÁBIO – 2º Secretário em exercício. Não houve Expediente a ser lido. Às 
09:33hs (nove horas e trinta e três minutos), o Senhor Presidente,  
ANDREY AZEREDO, passou para o Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna 
os Vereadores Jorge Kajuru e Paulo Magalhães. Apresentaram matéria os 
seguintes Vereadores: CARLIN CAFÉ, Projeto de Lei  que altera dispositivo 
da Lei nº 9.822, de 17/05/2016, que “dispõe sobre a responsabilidade das 
indústrias farmacêuticas darem destinação adequada a medicamentos com 
prazos de validade vencidos e/ou estejam impróprios para o consumo”; DRA. 
CRISTINA, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa (solicitando a 
realização de sessão especial ao importante papel da mulher); VINÍCIUS 
CIRQUEIRA, requerimentos endereçados à CMTC; PAULINHO GRAUS, 
requerimentos endereçados à COMURG; ANDERSON SALES, Projeto de 
Decreto Legislativo  que concede título de cidadão goianiense ao Sr. Gaspar 
Luiz Martins pelos relevantes serviços prestados no Município de Goiânia, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, SMT, GCMG, SANEAGO, COMURG 
e Prefeito; ALYSSON LIMA, Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade 
do Seguro de Obra Pública para garantir o interesse público do Município de 
Goiânia nos processos licitatórios para contratação de obras e dá outras 
providências; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados à SEINFRA, 
SMT e SEPLANH; PAULO MAGALHÃES, requerimentos endereçados à SMT 
e SEINFRA. Às 09:57hs (nove horas e cinqüenta e sete minutos) foi feita a 
1ª conferência de quórum do Plenário, com 25 (vinte e cinco) Vereadores 
presentes: ALYSSON LIMA, ANDERSON SALES, ANDREY AZEREDO, 
ANSELMO PEREIRA, CARLIN CAFÉ, CLÉCIO ALVES, Drº PAULO DAHER, 
DRª CRISTINA, ELIAS VAZ, FELIZBERTO TAVARES, GUSTAVO CRUVINEL, 
IZÍDIO ALVES, JAIR DIAMANTINO, JORGE KAJURU, JUAREZ LOPES, 



KLEYBE MORAIS, LUCAS KITÃO, PAULO MAGALHÃES, PRISCILLA 
TEJOTA, ROGÉRIO CRUZ, SARGENTO NOVANDIR, TIÃOZINHO PORTO, 
VINÍCIUS CIRQUEIRA, WELINGTON PEIXOTO E ZANDER. Às 10:00hs (dez 
horas) foi feita a 2ª conferência de quórum do Plenário, com 25 (vinte e 
cinco) Vereadores presentes: ALYSSON LIMA, ANDERSON SALES, 
ANDREY AZEREDO, CARLIN CAFÉ, CLÉCIO ALVES,DEL. EDUARDO 
PRADO, Drº PAULO DAHER, DRª CRISTINA, ELIAS VAZ, GUSTAVO 
CRUVINEL, IZÍDIO ALVES, JAIR DIAMANTINO, JORGE KAJURU, KLEYBE 
MORAIS, LUCAS KITÃO, MILTON MERCEZ, PAULO MAGALHÃES, 
PRISCILLA TEJOTA, SABRINA GARCEZ, SARGENTO NOVANDIR, TATIANA 
LEMOS, TIÃOZINHO PORTO, VINÍCIUS CIRQUEIRA, WELINGTON PEIXOTO 
E ZANDER. Às 09:57hs (nove horas e cinqüenta e sete minutos), o Senhor 
Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica nº 015/17 do Prefeito, que altera o art. 4º das Disposições 
Transitórias da Lei Orgânica do Município de Goiânia, com parecer da 
Comissão Mista pela – Relator Clécio Alves. Foi aprovado e encaminhado à 
Diretoria Legislativa, para aguardar pauta. Projeto de Lei n° 139/18 do 
Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
operação de crédito com o Banco do Brasil S/A e dá outras providências, com 
parecer pela aprovação (Emenda às fls. 22 e 23) - 2ª votação, Relator Zander - 
Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Foi aprovado, por maioria com 
voto contrário do Vereador Jorge Kajuru, e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei 
nº 136/18 da Mesa Diretora, que concede revisão geral de remuneração aos 
servidores da Câmara Municipal de Goiânia, na forma que especifica e dá 
outras providências, com parecer pela aprovação – 2º votação, Comissão do 
Trabalho e Servidores Públicos – Relator Emilson Pereira, foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei n° 122/17 do Vereador Dr. Paulo Daher, que 
institui o Programa Municipal Remédio Perto na Rede Pública Municipal de 
Saúde, com parecer pela aprovação, com substitutivo às fls. 36 e 37 – 2º 
votação, Comissão de Saúde e Assistência Social – Relator Jair Diamantino, foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei n° 133/17 do Vereador Lucas 
Kitão, que estipula no município de Goiânia horário para que os semáforos 
funcionem em operação em sistema de alerta, com sinal amarelo piscante, com 
parecer pela aprovação, com parecer pela aprovação (com Emenda 
Modificativa às fls. 38) – 1º votação, Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação – Relator Del. Eduardo Prado. Foi concedido vistas à Vereadora Dra. 
Cristina. Projeto de Lei n° 152/17 do Vereador Clécio Alves, que dispõe 
sobre a proibição do sacrifício de cães e gatos por órgãos públicos e privados 
no município de Goiânia e dá outras providências, com parecer pela 
aprovação, 2ª votação - Relator Welington Peixoto – Comissão do Meio 
Ambiente. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei n° 308/17 do 
Vereador Cabo Senna, que institui o selo Amigo da Escola no município de 



Goiânia, e dá outras providências, com parecer pela aprovação – 2º votação – 
Relator Oséias Varão - Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 
Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei n° 528/17 do Vereador 
Anderson Sales - Bokão, que dispõe sobre a implantação de caixas coletoras 
de resíduos sólidos nos bueiros dos logradouros do município de Goiânia, e dá 
outras providências, com parecer pela aprovação, 2ª votação, Relator Oséias 
Varão, Comissão de Meio Ambiente. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo 
de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de 
Lei n° 029/18 do Vereador Anderson Sales - Bokão, que inclui no Calendário 
de Eventos do Município de Goiânia o aniversário do Jardim Novo Mundo, com 
parecer pela aprovação (aprovado o voto em separado da Ver. Priscilla Tejota 
pela aprovação), Comissão de Constituição, Justiça e Redação – 1ª votação, 
Relator Jorge Kajuru. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. Foram aprovados os requerimentos: 7689/18 do 
Vereador Paulo Magalhães e 7690/18 do Vereador Vinícius Cirqueira. O 
Vereador Anderson Sales solicitou registro em ata de seu contentamento com 
os bons trabalhos da SEINFRA e COMURG na região leste. Os Vereadores 
Zander Fábio e Andrey Azeredo solicitaram registro em ata da visita honrosa 
dos senhores Zé Goiano e do suplente de Vereador, Cairo Salim. Os 
requerimentos 7690 a 77 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, 
de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. 
Às 10:41hs (dez horas e quarenta e um minutos), o Senhor Presidente 
ANDREY AZEREDO encerrou a presente Sessão, e convocou outra para a 
próxima terça feira dia 26 de junho 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. 
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Ata da qüinquagésima sexta (56ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) ano 
da décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e  vinte e um (21) minutos, do dia vinte e seis de junho de 
dois mil e dezoito (26.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 
início a qüinquagésima sexta (56ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da 
décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador  ANDREY AZEREDO 
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 em exercício, Vereador JUAREZ 
LOPES, 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 ANDREY AZEREDO – Presidente; JUAREZ 
LOPES – 1º Secretário em exercício; ZANDER – 2º Secretário em exercício. 
No Expediente foram lidos os seguintes ofícios: Ofício 200/18 do 
Executivo Municipal, encaminha Projeto de Lei que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a contratar operação de crédito interno junto à Caixa 
Econômica Federal e dá outras providências; Ofício Circular nº 036 da 
Secretaria Municipal de Administração, informando desconto dos 
contribuintes do Pecúlio em junho/2018; Ofício nº 1284/18 da Secretaria 
Municipal de Administração, encaminhando relatório de contribuição do 
Pecúlio, referente ao mês de maio de 2018. Às 09:33hs (nove horas e trinta e 
três minutos), o Senhor Presidente, ANDREY AZEREDO, passou para o 
Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores Jorge Kajuru e Paulo 
Magalhães. Apresentaram matéria os seguintes Vereadores: TIÃOZINHO 
PORTO, requerimentos endereçados a COMURG, SMT, AMMA e SEINFRA; 
DRº PAULO DAHER, requerimentos endereçados a SEINFRA; ALYSSON 
LIMA, requerimento endereçado ao Presidente da Casa, solicitando a 
prorrogação da CEI instituída para apurar os motivos das obras públicas 
paradas no Município de Goiânia – CEI das Obras Públicas Paradas; VINÍCIUS 
CIRQUEIRA, Projeto de Lei que institui no calendário oficial de Eventos no 
Município de Goiânia o Dia Municipal de Enfrentamento às Violências Físicas e 
Psicológicas contra Crianças e Adolescentes e dá outras providências; 
ANDERSON SALES, requerimentos endereçados a COMURG, SEINFRA, 
AMMA e ao Presidente da Casa, solicitando a realização de Sessão Especial 
em homenagem o Dia da Guarda Mirim de Goiânia;  CARLIN CAFÉ, Projeto 
de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de drogarias, farmácias e 
congêneres de disponibilizar medicamentos de forma fracionada; EMILSON 
PEREIRA, requerimentos endereçados a COMURG e SMT; JAIR 
DIAMANTINO, requerimentos endereçados a AMMA; ANSELMO PEREIRA, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, Prefeito Iris Rezende, COMURG, 



Diretoria do Conselho Estadual da Mulher – CONEM, Diretoria do Rotary Club 
Goiânia Anhanguera e ao Presidente da Casa, solicitando a realização de 
estudos financeiros e logísticos para a concessão mensal de 300 selos para o 
gabinete dos Vereadores; PAULO MAGALHÃES, requerimentos endereçados 
ao Presidente da Casa, solicitando realização de Sessão Especial em 
homenagem às Mulheres que Promovem a Cultura no Estado de Goiás e 
Sessão Especial em homenagem ao Cuidador; PAULINHO GRAUS, 
requerimentos endereçados a SEINFRA. Às 10:08 (dez horas e oito minutos) 
foi feita a 1ª conferência de quórum do Plenário, com 26 (vinte e seis) 
Vereadores presentes: ALYSSON LIMA, ANDREY AZEREDO, CARLIN 
CAFÉ, CLÉCIO ALVES, DEL. EDUARDO PRADO, Drº PAULO DAHER, DRª 
CRISTINA, ELIAS VAZ, EMILSON PEREIRA, FELIZBERTO TAVARES, GCM 
ROMÁRIO POLICARPO, GUSTAVO CRUVINEL, IZÍDIO ALVES, JAIR 
DIAMANTINO, JORGE KAJURU, JUAREZ LOPES, LEIA KLEBIA, LUCAS 
KITÃO, PAULO MAGALHÃES, ROGÉRIO CRUZ, SABRINA GARCÊZ, 
SARGENTO NOVANDIR, TATIANA LEMOS, TÃOZINHO PORTO, VINÍCIUS 
CIRQUEIRA e ZANDER. Às 10:09 (dez horas e nove minutos), o Senhor 
Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 017/18 Veto do Executivo 
Municipal, Veto Integral ao Autógrafo nº 013/18 – dispõe sobre a criação do 
Programa Municipal de prevenção ao acidente vascular cerebral – AVC, com a 
finalidade de desenvolver ações de prevenção e recuperação de pacientes 
vítimas de AVC, com parecer pela rejeição do Veto, Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, votação única – Relatora Vereadora Priscilla Tejota, foi 
aprovada e encaminhada ao Núcleo de Processamento e Controle para 
comunicar ao Prefeito. Às 10:35 (dez horas e trinta e cinco minutos) foi feita 
a 2ª conferência de quórum do Plenário, com 21 (vinte e um) Vereadores 
presentes: ALYSSON LIMA, ANDERSON SALES, ANDREY AZEREDO, 
ANSELMO PEREIRA, CARLIN CAFÉ, Drº PAULO DAHER, DRª CRISTINA, 
ELIAS VAZ, EMILSON PEREIRA, GUSTAVO CRUVINEL, IZÍDIO ALVES, JAIR 
DIAMANTINO, JORGE KAJURU, KLEIBE MORAIS, LUCAS KITÃO, MILTON 
MERCÊZ, PAULO MAGALHÃES, SARGENTO NOVANDIR, TATIANA LEMOS, 
TÃOZINHO PORTO e ZANDER. Veto nº 026/18 Veto do Executivo 
Municipal, Veto Integral ao Autógrafo nº 040/18 – obriga a instalação de 
câmeras de monitoramento nos terminais de ônibus, no âmbito do Município de 
Goiânia, com parecer pela rejeição do Veto, Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação, votação única – Relator Vereador Welington Peixoto, foi aprovada 
e encaminhada ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 
Prefeito. Projeto de Lei Complementar nº 010/17 do Vereador Zander Fábio, 
altera o art. 53 da Lei Complementar nº 014/92 para proibir em qualquer 
hipótese, a utilização de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos no Município 
de Goiânia, com parecer pela aprovação, com substitutivo fls. 16 dos 
Vereadores Andrey Azeredo e Zander Fábio - Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, 1ª votação – Relator Tiãozinho Porto. Foi aprovado pedido 
de vista ao autor da matéria e devolvido em seguida e encaminhado a Diretoria 
Legislativa para  constar na Pauta da Ordem do Dia. Projeto de Lei n° 138/18 
do Prefeito Municipal, altera dispositivos da Lei nº 9.491, de 04/11/14, com a 



finalidade de permitir a contratação de financiamento do “PMAT” junto à 
instituição financeira credenciada pelo BNDS, com parecer pela aprovação - 1ª 
votação, Relator Welington Peixoto - Comissão de Constituição Justiça e 
Redação. Foi aprovado por maioria com voto contrário do Vereador Jorge 
Kajuru e encaminhado a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. 
Projeto de Lei n° 472/17 do Vereador Cabo Senna, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de hipermercados e congêneres disponibilizarem parte de seus 
carrinhos de compras para atender as necessidades de crianças e 
adolescentes portadores de deficiência, com parecer pela aprovação, 1º 
votação, Comissão de Constituição, Justiça e Redação – Relator Jorge Kajuru. 
Foi aprovado e encaminhado a Comissão dos Direitos do Consumidor. Projeto 
de Lei n° 044/18 do Vereador Welington Peixoto, altera a Lei nº 8.546, de 
23/07/2007, para dispor sobre contratação, por tempo determinado, para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos 
do art. 37, inciso X, da Constituição do Estado de Goiás, com parecer pela 
aprovação, 1º votação, Comissão de Constituição, Justiça e Redação – Relator 
Tiãozinho Porto. Foi aprovado e encaminhado a Comissão do Trabalhos e 
Servidores Públicos. Às 11:03 (onze horas e três minutos) foi feita a 2ª 
conferência de quórum do Plenário, com 14 (quatorze) Vereadores 
presentes: ALYSSON LIMA, ANDREY AZEREDO, ANSELMO PEREIRA, 
CARLIN CAFÉ, ELIAS VAZ, EMILSON PEREIRA, JAIR DIAMANTINO, JORGE 
KAJURU, PAULINHO GRAUS, PAULO MAGALHÃES, SARGENTO 
NOVANDIR, TÃOZINHO PORTO, WELINGTON PEIXOTO e ZANDER.  O 
Vereador Paulo Magalhães, solicitou registro de seu repúdio aos gazeteiros 
do Legislativo de Goiás. A Vereadora Priscilla Tejota, justificou sua ausência 
através de ofício. Os Vereadores Clécio Alves e Carlin Café solicitaram 
registro em ata da visita honrosa dos senhores Lauro Martins(Santa Helena) e 
Bruno(funcionário da COMURG). Os requerimentos 7739 a 7863 foram 
aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a 
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Às 11:04 (onze horas e quatro 
minutos), o Senhor Presidente ANDREY AZEREDO 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. 
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Ata da qüinquagésima sétima (57ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) ano 
da décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e  vinte e um (21) minutos, do dia vinte e sete de junho de 
dois mil e dezoito (27.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 
início a qüinquagésima sétima (57ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da 
décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador  ANDREY AZEREDO 
que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, 
convidou o Vereador ALYSSON LIMA para ler um trecho bíblico e em seguida, 
o Senhor Presidente convidou o 1º Secretário, Vereador ZANDER FÁBIO, 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 ANDREY AZEREDO – Presidente; ZANDER 
FÁBIO – 1º Secretário; JAIR DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. No 
Expediente foram lidos os seguintes ofícios: MEMORANDO 204/2018 – 
Vereador CARLIN CAFÉ – Anulação de ato legislativo inerente ao Projeto de 
Lei 139/2017; OFÍCIO nº 001/TCM – Encaminhando cópia do Acórdão 
2382/2018 do Município de Goiânia para conhecimento do Registro (Secretária 
Municipal da Saúde). Às 09:33hs (nove horas e trinta e três minutos), o 
Senhor Presidente, ANDREY AZEREDO, passou para o Pequeno 
Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores Paulo Magalhães e Milton 
Mercêz. Foi lido o Ofício s/n do suplente de Vereador Sílvio Antônio 
Fernandes Filho: “A par de cumprimentá-lo e reportando-me ao teor do Ofício 
n° 511/2018-GP, em que essa Presidência convoca-me a tomar posse no 
nobre cargo de Vereador nesta Capital, apresento Vossa Excelência minha 
decisão e considerações sobre o presente assunto. A vida pública nos exige 
tomadas de decisões nas quais devemos colocar os interesses sociais acima 
de qualquer projeto pessoal e praticar o espírito público. Ciente do meu 
compromisso com a cidade de Goiânia e com os mais dfe 50 mil servidores 
ativos e inativos, hoje, tomo a decisão de permanecer à frente do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores do Município de Goiânia (IPSM). Tenho 
gratidão pelos milhares de votos que recebi da população goianiense para 
ocupar uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores, representando a 
Coligação Partidária – Confiança DEM/PRP e fui eleito primeiro suplente. Em 
face do afastamento do Vereador Cabo Senna ser temporário, pelo prazo 
máximo de 125 dias, tomar posse no mandato de Vereador, em caráter 
provisório, me afastaria das minhas funções públicas à frente do IPSM. Como é 
de conhecimento de todos, a crise da previdência social de Goiânia tem gerado 
uma situação alarmante para o funcionalismo público e também para toda 
cidade. Atualmente 100% do valor equivalente ao arrecadado pelo IPTU por 



ano é gasto somente com o pagamento do déficit previdenciário. Em 2017 a 
administração arrecadou  R$ 453,3 milhões com o IPTU e gastou R$ 455,6 
milhões com o pagamento de previdência social. A previsão para este ano é 
que os gastos cheguem a mais de R$ 500 milhões e supere novamente o valor 
arrecadado com  o imposto predial. A situação é grave e exige sensibilidade e 
sensatez para que a cidade não seja ainda mais penalizada com a crise 
financeira. Temos um déficit histórico e desde o início de 2017 a Prefeitura de 
Goiânia tem trabalhado no intuito de sanear esses débitos para garantir 
segurança aos nossos servidores e novos investimentos para a cidade. Neste 
momento crucial para a nossa Capital. Mantenho o meu compromisso de 
trabalhar pela sustentabilidade previdenciária de Goiânia e, por isso, renuncio, 
na condição de suplente, ao cargo de Vereador. Ao tomar essa decisão, 
reafirmo meu comprometimento com os cidadãos goianienses, uma vez que o 
saneamento do déficit previdenciário e a retomada dos investimentos públicos 
vão beneficiar a todos.” Após isso, às nove horas e trinta minutos, compareceu 
para tomar posse, em virtude da renúncia do 1º suplente Silvio Antônio 
Fernandes Filho, o senhor Alfredo da Rocha Araújo Filho, 1.489 votos (2º 
suplente), pela coligação Confiança (DEM/PRP). O empossado apresentou à 
Mesa Diretora seu diploma expedido pelo juiz eleitoral nas eleições 2016 e 
cópia de sua declaração de bens. Logo apões, de pé, com o braço direito 
erguido em direção às bandeira nacional, do Estado e do Município, 
acompanhando a leitura feita pelo Senhor Presidente, prestou o seguinte 
compromisso: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da 
República e a do Estado, observar as leis, particularmente a Lei Orgânica do 
Município de Goiânia, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, 
honestidade e espírito público o mandato que me foi conferido”. Findo o 
compromisso, o Senhor Presidente determinou que se lavrasse o Termo de 
Posse, que lido, foi assinado pelos vereadores empossados e o presidente. 
Apresentaram matéria os seguintes Vereadores: WELINGTON PEIXOTO, 
Projeto de Lei que altera o artigo87, § 2º da Lei Municipal nº 8.483 de 29 de 
setembro de 2006 e requerimentos endereçados à SEINFRA; FELIZBERTO 
TAVARES,  Projeto de Lei  que cria o banco de dados com informações sobre 
notificações de crianças e adolescentes negligenciadas ou maltratadas; 
PAULO MAGALHÃES, Projeto de Lei  que institui o Dia do Cuidador no 
município de Goiânia; VINÍCIUS CIRQUEIRA, requerimento endereçado ao 
Presidente da Casa (solicitando avocação e inserção do PL 354/2015 na pauta 
da próxima sessão); TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados à 
COMURG e SEINFRA; IZÍDIO ALVES, Projeto de Lei  que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do Executivo Municipal a prestar contas da contribuição sobre 
a iluminação pública (COSIP); Projeto de Lei  que  dispõe sobre a 
obrigatoriedade do Executivo Municipal a prestar contas dos valores 
arrecadados no aterro sanitário do município de Goiânia, requerimentos 
endereçados à COMURG e SEINFRA; ROGÉRIO CRUZ, requerimentos 
endereçados à COMURG; CARLIN CAFÉ, requerimentos endereçados à 
SEINFRA; ANDERSON SALES, requerimentos endereçados à SMT, SEINFRA 
e COMURG; ANDREY AZEREDO, requerimentos endereçados à SEINFRA; 



LÉIA KLÉBIA, requerimentos endereçados à SMT, SEINFRA e PREFEITO; 
DRA. CRISTINA, requerimentos endereçados à COMURG; ELIAS VAZ, 
requerimento endereçado ao Presidente da Casa solicitando realização de 
Audiência  Pública para discutir a Zona 40. Às 10:03 (dez horas e três 
minutos) foi feita a 1ª conferência de quórum do Plenário, com 22 (vinte e 
dois) Vereadores presentes: ALYSSON LIMA, ANDERSON SALES, 
ANDREY AZEREDO, CARLIN CAFÉ, CLÉCIO ALVES, Drº PAULO DAHER, 
ELIAS VAZ, EMILSON PEREIRA, FELIZBERTO TAVARES, GCM ROMÁRIO 
POLICARPO, IZÍDIO ALVES, JAIR DIAMANTINO, KLEYBE MORAIS, LUCAS 
KITÃO, MILTON MERCÊZ, PAULO MAGALHÃES, ROGÉRIO CRUZ, 
SABRINA GARCÊZ, TÃOZINHO PORTO, VINÍCIUS CIRQUEIRA, 
WELINGTON PEIXOTO e ZANDER. Às 10:08 (dez horas e oito minutos), o 
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei 
Complementar nº 010/17 do Vereador Zander Fábio, altera o art. 53 da Lei 
Complementar nº 014/92 para proibir em qualquer hipótese, a utilização de 
fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos no Município de Goiânia, com 
parecer pela aprovação, com substitutivo fls. 16 dos Vereadores Andrey 
Azeredo e Zander Fábio - Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 1ª 
votação – Relator Tiãozinho Porto. Foi aprovado por maioria e encaminhado à 
Comissão Mista. Projeto de Lei Complementar n° 042/17 do Vereador Elias 
Vaz, que institui o projeto urbanístico de interesse social para instituição, 
proteção e preservação de áreas verdes no Município de Goiânia e para os 
terrenos ocupados com atividade econômica primária na forma que especifica, 
com parecer pela aprovação - 1ª votação, Relatora Priscilla Tejota - Comissão 
de Constituição Justiça e Redação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão 
de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei n° 403/17 do 
Prefeito Municipal, que cria e denomina o Centro Municipal de Educação 
Infantil Santa Mônica, com parecer pela aprovação, 2º votação, Comissão de 
Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano – Relator Emilson Pereira. Foi 
aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
confecção de autógrafo de lei. Projeto de Lei n° 139/17 do Welington 
Peixoto, que fica instituído o arranjo produtivo local Moda Goiânia (APL Moda 
Goiânia), projeto avocado – sem parecer conclusivo – Emenda às fls. 37,38 e 
39, 2º votação - Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social. Foi lido e 
aprovada sua retirada de pauta. Projeto de Lei n° 102/17 do Alysson Lima, 
que estabelece tempo máximo de espera nos pontos de ônibus para os 
usuários do transporte coletivo do Município de Goiânia e dá outras 
providências,, com parecer pela rejeição, 2º votação, Comissão de Direitos do 
Consumidor – Relator Anselmo Pereira. Foi lido e por não ter havido quórum, 
não foi votado. Às 11:16hs (onze horas e dezesseis minutos) foi feita a 2ª 
conferência de quórum do Plenário, com 12 (doze) Vereadores presentes: 
ALFREDO BAMBU, ANDERSON SALES, ANDREY AZEREDO, CARLIN 
CAFÉ, ELIAS VAZ, GUSTAVO CRUVINEL, JAIR DIAMANTINO, LÉIA KLÉBIA, 
PAULO MAGALHÃES, SABRINA GARCÊZ, SARGENTO NOVANDIR E 
TATIANA LEMOS. Às 11:03 (onze horas e três minutos) foi feita a 3ª 
conferência de quórum do Plenário, com 14 (quatorze) Vereadores 



presentes: ALYSSON LIMA, ANDREY AZEREDO, ANSELMO PEREIRA, 
CARLIN CAFÉ, ELIAS VAZ, EMILSON PEREIRA, JAIR DIAMANTINO, JORGE 
KAJURU, PAULINHO GRAUS, PAULO MAGALHÃES, SARGENTO 
NOVANDIR, TÃOZINHO PORTO, WELINGTON PEIXOTO e ZANDER. Os 
Vereadores Jorge Kajuru, Priscilla Tejota, Del. Eduardo Prado justificaram 
suas ausências através de ofício. Os requerimentos 7864 a 8054 foram 
aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a 
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Às 11:16 (onze horas e 
dezesseis minutos), o Senhor Presidente ANDREY AZEREDO 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 qüinquagésima oitava (58ª) Sessão Ordinária do segundo (2º) ano 
da décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 

Às nove (09) horas e  dezenove (19) minutos, do dia vinte e oito de junho de 
dois mil e dezoito (28.06.2018), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 
início a qüinquagésima oitava (58ª) Sessão Ordinária, do segundo (2º) ano, da 
décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador  ANDREY AZEREDO 
que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, 
convidou a Vereadora LÉIA KLEBIA para ler um trecho bíblico e em seguida, o 
Senhor Presidente convidou a 1ª Secretária Vereadora LÉIA KLEBIA, 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 ANDREY AZEREDO – Presidente; LÉIA KLEBIA – 1ª 
Secretária em exercício; JAIR DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. Não 
teve Expediente a ser lido. Às 09:31hs (nove horas e trinta e um minutos), 
o Senhor Presidente, ANDREY AZEREDO, passou para o Pequeno 
Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores Paulo Magalhães e Drª Cristina. 
Apresentaram matéria os seguintes Vereadores: GCM ROMÁRIO 
POLICARPO, Projeto de Lei  que acrescenta o inciso VII ao artigo 14 da Lei 
nº 9.935 de 26 de outubro de 2016 e dá outras providências; WELINGTON 
PEIXOTO, Projeto de Decreto Legislativo que concede título honorífico de 
cidadania goianiense ao Senhor Geraldo Rodrigues do Nascimento, Projeto de 
Decreto Legislativo que concede título honorífico de cidadania goianiense ao 
Senhor Aldon do Vale Alves Taglialegna e requerimentos endereçados à 
SEINFRA; IZÍDIO ALVES, Projeto de Lei  que dispõe sobre a obrigatoriedade o 
plantio de árvores por unidade imobiliária residencial ou comercial de 
edificação de uso coletivo construída no Município de Goiânia, Projeto de Lei 
que dispõe sobre a obrigatoriedade do Executivo a prestar contas das receitas 
das multas de trânsito; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados a 
Superintendência de Juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Políticas; CARLIN CAFÉ, requerimentos endereçados a AMMA(cópia de 
documentos) e SEPLANH(cópia de documentos); ANDERSON  SALES – 
BOKÃO, Projeto de Lei que concede denominação a área situada entre a 
Avenida Topázio e a Rua F-4 no Conjunto Residencial Aruanã I, que passa a 
se chamar Praça Antônio Vitorino de Sousa. Às 10:12 (dez horas e doze 
minutos) foi feita a 1ª conferência de quórum do Plenário, com 31 (trinta e 
um) Vereadores presentes: ALFREDO BAMBÚ, ALYSSON LIMA, 
ANDERSON SALES, ANDREY AZEREDO, ANSELMO PEREIRA, CARLIN 
CAFÉ, CLÉCIO ALVES, DEL. EDUARDO PRADO, Drº PAULO DAHER, DRª 
CRISTINA, ELIAS VAZ, JAIR DIAMANTINO, EMILSON PEREIRA, 
FELIZBERTO TAVARES, GCM ROMÁRIO POLICARPO, GUSTAVO 



CRUVINEL, IZÍDIO ALVES, JAIR DIAMANTINO, KLEYBE MORAIS, LÉIA 
KLEBIA, LUCAS KITÃO, MILTON MERCÊZ, PAULINHO GRAUS, PAULO 
MAGALHÃES, ROGÉRIO CRUZ, SABRINA GARCÊZ, SARGENTO 
NOVANDIR, TATIANA LEMOS, TIÃOZINHO PORTO, VINÍCIUS CIRQUEIRA, 
WELINGTON PEIXOTO e ZANDER. Às 10:11 (dez horas e onze minutos), o 
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia:  Projeto de Lei n° 102/17 
do Vereador Alysson Lima, estabelece tempo máximo de espera nos pontos 
de ônibus para os usuários do transporte coletivo no Município de Goiânia e dá 
outras providências, com parecer pela rejeição, 2º votação, Comissão do 
Direito do Consumidor – Relator Vereador Anselmo Pereira. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção de 
autógrafo de lei. O Vereador Paulo Magalhães solicitou que constasse em Ata 
sua retirada do Plenário em virtude de não concordar com entrega de Título do 
horário da Sessão. Às 10:12(dez horas e doze minutos) o Senhor Presidente 
Andrey Azeredo suspendeu a presente sessão para instauração de Sessão 
Especial para entrega de título de cidadão goianiense ao deputado federal 
Daniel Vilela. Reaberta a Sessão às 10:35hs (dez horas e trinta e cinco 
minutos), pelo Presidente em exercício, Vereador Vinícius Cirqueira, que, logo 
em seguida, a encerrou e convocou outra para a próxima terça-feira, dia 03/07, 
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 
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