
 

Ata da trigésima sexta (36ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão Mista). 

 
As nove (09) horas e vinte e seis (26) minutos, do dia quatro de agosto de dois mil 

e vinte (04.08.2020), teve início a trigésima sexta (36ª) Sessão Ordinária, do quarto 

(4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO 

ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor 

Presidente, convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA, para ler um trecho bíblico 

e, em seguida, o convidou a ler a Ata da Sessão anterior que, não havendo pedido 

de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo Senhor Presidente, de 

acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, 

sendo assinado pelos Vereadores CLÉCIO ALVES – Presidente em exercício; 

ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em exercício; PAULO MAGALHÃES – 2º 

Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os seguintes documentos: 

Ofício nº 336/2020 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei 

Complementar nº 002/2019, Projeto de Lei Complementar nº 020/2019, processo 

nº 2019/1125, de autoria do Vereador Cabo Senna – Acrescenta inciso XXIV ao 

artigo. 39 – da Lei Complementar nº 276 de 03/06/2015, para conferir a AMMA 

competência para efetuar o monitoramento da poluição atmosférica causado pela 

ETE (Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia). Ofício nº 370/2020 do 

Gabinete do Prefeito – Restituição do Projeto de Lei nº 051, de 24/03/2020, para 

reparos técnicos. A Vereadora Dra. CRISTINA solicitou um minuto de silêncio pelo 

falecimento das Sras.: ELIETE SERONNI FROTA, ILZA MARIA CARDOSO, KEILA 

DE ALMEIDA ALVES (vítimas do COVID-19) e falecimento da Sra. WILMA 

SILVEIRA DE SOUSA. 11 Vereadores PAULO MAGALHÃES e CABO SENNA 

também solicitaram 01 (um) minuto de silêncio pelo falecimento de todas as vítimas 

do COVID-19. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: PAULINHO 

GRAUS, Projeto de Lei que Denomina “Professor Nion Albernaz” o Complexo Viário 

(trincheira) localizado no cruzamento da Avenida Perimetral Norte com a Avenida 

Goiás Norte no Setor Urias Magalhães; ANDREY AZEREDO, Projeto de Lei 

“Declara de Utilidade Pública o Grupo Espírita Fraternidade”; DENÍCIO TRINDADE, 

requerimentos endereçados a Secretaria Municipal de Assistência Social, SMT e à 

Presidência da Casa “Requer o envio de correspondência com Moção Honrosa à 

equipe da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos 

Automotores”; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à SEINFRA, 

AMMA, COMURG e à Presidência da Casa para realização de Sessão Solene 

Remota em comemoração aos 30 anos de vigência do Código de Defesa do 

Consumidor; CARLIN CAFÉ, Projeto de Lei dispõe sobre a obrigação da 

concessionária de energia elétrica de construção das redes e instalações de 

distribuição de energia elétrica para o atendimento das unidades consumidoras e 

das instalações de iluminação pública situadas nas áreas de parcelamento de 



interesse social, em parcelamentos populares, nos assentamentos irregulares 

objeto de regularização fundiária de interesse social, e em áreas objeto de 

desmembramento que estejam em conformidade com a legislação aplicável no 

Município de Goiânia; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados a SEINFRA, 

CMTC  e COMURG; ALFREDO BAMBÚ, requerimento endereçado a SMT; 

PAULO MAGALHÃES, requerimentos endereçados ao Prefeito e SMT; Dr. GIAN, 

requerimentos endereçados ao Sr. Prefeito, SEINFRA e COMURG; DIVINO 

RODRIGUES, requerimentos endereçados ao Sr. Prefeito e a COMURG; 

TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; 

SABRINA GARCÊZ, requerimento endereçado ao Prefeito;  CABO SENNA, 

Projeto de Decreto Legislativo que concede Título de Cidadão Goianiense ao 

Pastor DIVINO RAMOS DE MORAIS pelos seus relevantes serviços prestados ao 

Município de Goiânia. Projeto de Lei que Declara como Entidade de utilidade 

Pública no Município de Goiânia o Ministério Aliança Atos 2.39 e dá outras 

providências e Requerimento endereçado a Presidência da Casa “Moção de 

Condolências e Solidariedade à família do Cabo da Polícia Militar, FÁBIO ALVES 

BISPO, vítima de COVID-19; EMILSON PEREIRA, Projeto de Lei “Estabelece a 

obrigatoriedade da presença de cirurgião dentista nas Unidades de Terapia 

Intensiva e demais Unidades Hospitalares de Internações prolongadas e dá outras 

providências; DENÍCIO TRINDADE e ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei ”Institui 

no Calendário Oficial de Eventos no Município de Goiânia o evento FESTIVAL DE 

BAR EM BAR e dá outras providências” e Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

Oficial de Eventos no Município de Goiânia o evento FESTIVAL BRASIL SABOR e 

dá outras providências”. Às 10:21h (dez horas vinte e um minutos) o Senhor 

Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 016/2020 de autoria do 

Prefeito Municipal, Veto Integral ao autógrafo de Lei nº 027/2020 oriundo do 

Projeto Lei nº 047/2019, de autoria da Vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre 

o direito de toda mulher, atendida na Rede Pública Municipal de Saúde, à 

investigação, exame genético que detecta trombofilia, com parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto – Votação Única, 

Relatora: Vereadora Priscilla Tejota. Foi rejeitado o referido Veto e encaminhado 

ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Emenda à 

Lei Orgânica do Município de Goiânia nº 004/2020 de autoria do Prefeito 

Municipal, altera o artigo. 115 da Lei Orgânica do Município de Goiânia, com 

parecer da Comissão Mista, pela Aprovação – 2ª votação, Relator: Vereador 

Welington Peixoto. Foi aprovado o PEDIDO DE VISTA ao vereador Welington 

Peixoto. Projeto de Lei nº 295/2019 de autoria do Vereador Denício Trindade, 

dispõe sobre desafetação de área Pública e mudança de sua destinação primitiva 

e dá outras providências (Conjunto Vera Cruz I, no Município de Goiânia), com 

parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – 

Relator: Vereador Divino Rodrigues – 1ª votação. Foi Aprovado e encaminhado à 

Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 

103/2020 de autoria do Vereador Andrey Azeredo, declara a Comunidade Cristã 

Vida Nova Ministério Internacional Catedral das Nações entidade de Utilidade 

Pública no Município de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, 



Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Welington Peixoto – 1ª 

votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Projeto de Resolução nº 004/2020 de autoria da Mesa Diretora, 

altera a Resolução nº 026, de 19 de dezembro de 1991 – Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Goiânia (Casos de Estado de Calamidade Pública), com 

parecer da Comissão Mista, pela Aprovação – Relator: Vereador Gustavo Cruvinel 

– 1ª votação. Aprovado o acolhimento da Emenda Modificativa do vereador Denício 

Trindade e encaminhado o referido Projeto à Comissão Mista. Foram aprovados 

os requerimentos: 2798/2020 do Vereador Cabo Sena; 2799/2020 do Vereador 

Lucas Kitão. Foram incluídos e aprovados os Requerimentos: 2831/2020 Vereador 

Emilson Pereira e 2832/2020 da Vereadora Dra. Cristina. Os requerimentos nº. 

2.833 a 2.902 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com 

o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Os requerimentos 

nº. 2.903 e 2.905 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em 

Pauta. Às 11:36h (onze horas e trinta e seis minutos) o Senhor Presidente, 

Vereador CLÉCIO ALVES, encerrou a presente sessão e convocou a próxima 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 

 

Presidente:                               

1º Secretário: 

2º Secretário: 

                      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ata da trigésima sétima (37ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão Mista). 

 
As nove (09) horas e vinte e oito (28) minutos, do dia cinco de agosto de dois mil e 

vinte (05.08.2020), teve início a trigésima sétima (37ª) Sessão Ordinária, do quarto 

(4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ROMÁRIO 

POLICARPO que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor 

Presidente, convidou a Vereadora PRISCILLA TEJOTA, para ler um trecho bíblico 

e, em seguida, convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA para ler a Ata da Sessão 

anterior que, não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada 

aprovada pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º 

do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores ROMÁRIO 

POLICARPO – Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em exercício; 

PAULO MAGALHÃES – 2º Secretário em exercício. No Expediente foram lidos 

os seguintes documentos: Ofício nº 361/20 do Gabinete do Prefeito – 

Mensagem para conhecimento sobre abertura de créditos adicionais 

extraordinários à controladoria geral do município e a SEDEN, no montante de R$ 

13.000,00 (Treze mil reais). Ofício nº 365/2020 do Gabinete do Prefeito – 

Encaminha Projeto de Lei – dispõe sobre os créditos de pequeno valor para fins de 

atendimento ao contido no artigo. 100, § 3º, da Constituição Federal e artigo. 87, 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ofício nº 366/2020 do 

Gabinete do Prefeito – Mensagem para conhecimento sobre abertura de créditos 

adicionais extraordinários à Secretária Municipal de Planejamento Urbano e 

Habitação, no montante de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Ofício nº 372/20 do 

Gabinete do Prefeito – Mensagem para conhecimento sobre abertura de créditos 

adicionais extraordinários à Secretária Municipal de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade – SMT, no montante de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). Ofício nº 

373/20 do Gabinete do Prefeito – Mensagem para conhecimento sobre abertura 

de créditos adicionais extraordinários à Secretária Municipal de Saúde – Fundo 

Municipal de Saúde, no montante de R$ 45.028,00 (Quarenta e Cinco mil e Vinte 

oito reais). Os Vereadores PAULO MAGALHÃES e ANSELMO PEREIRA 

solicitaram 01 (um) minuto de silêncio pelo falecimento da ex-diretora da ACIEG 

Maria Augusta Barbo. Vereador ANDERSON SALES pelo falecimento da Sra. 

Terezinha. Registra-se: Em 04/08/2020 foi numerado o Projeto de Lei de autoria do 

vereador Paulinho Graus que “Denomina "Professor Nion Albernaz" o complexo viário 

(trincheira) localizado no cruzamento da Avenida Perimetral Norte com a Avenida Goiás 

norte no setor Urias Magalhães” como P.L 126/2020, sendo que a referida numeração já 

havia sido atribuída ao Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que “Dispõe sobre os 



créditos de pequeno valor para fins de atendimento ao contido no art. 100, § 3°, da 

constituição federal e art. 87, do ato das disposições constitucionais transitórias”, assim 

sendo, o Projeto de Lei de autoria do vereador Paulinho Graus recebeu o número seqüencial 

de PL 143/2020. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: GUSTAVO 

CRUVINEL, Projeto de Lei que “Declara de Utilidade Pública a Associação 

Parkinson Goiás – ASPARK-Go,” e Projeto de Lei que Declara de Utilidade Pública 

a Associação de Moradores do Moinho dos Ventos – AMOVE; Dra. CRISTINA, 

Projeto de Lei que “Institui o Comitê de Acompanhamento, Controle Social e 

Fiscalização da aplicação da Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 no âmbito da 

competência Municipal” e requerimento endereçado ao Secretário Municipal de 

Educação, solicitando informações a respeito das estratégias tomadas pela pasta 

em relação aos servidores administrativos, esclarecendo qual o critério utilizado 

para definir a volta destes servidores para as atividades presenciais e quais 

protocolos adotados que deverão ser seguidos; ANSELMO PEREIRA, 

requerimento endereçado ao Presidente da Casa solicitando a realização de um 

Seminário em parceria, sem ônus para o Poder Legislativo, com a Empresa 

Resense, visando discutir sobre Mídia Digital e Rede Social nas Eleições/2020 a 

realizar no mês de agosto/2020 na Câmara Municipal de Goiânia. DIVINO 

RODRIGUES, Projeto de Lei que “Garante acessibilidade à comunidade surda por 

meio interpretação simultânea em libras e legendas em todas as propagandas, 

informativos, pronunciamentos, lives nas redes sociais e comunicados oficiais 

sociais relacionados a pandemia covid-19, publicados e/ou transmitidos em Goiânia 

no âmbito da administração pública municipal direta ou indireta”. Projeto de Lei que 

“Torna obrigatória a indicação do número de telefone para reclamações nas placas 

sinalizadoras de vagas especiais de estacionamento, a exemplo das destinadas a 

pessoas com deficiência, idosos, gestantes e outras que vierem a ser estabelecidas 

por Lei e Projeto de Lei que “Institui o Dia dos Profissionais da Saúde no Município 

de Goiânia; SARGENTO NOVANDIR, Projeto de Lei que “Dispõe acerca da 

obrigatoriedade de comercialização de bebidas e alimentos sem açúcar nos 

estabelecimentos comerciais do Município e dá outras providências”; ZANDER 

FÁBIO, Projeto de Decreto Legislativo que “Concede Título Honorífico de 

Cidadania Goianiense à Sra. Jakeliny Mendonça; LUCAS KITÃO, Projeto de Lei 

que “Institui a Polícita de Desjudicialização no âmbito da Administração Pública 

Municipal direta e indireta”; WELINGTON PEIXOTO, requerimento endereçado ao 

Presidente da Agência Municipal de Turismo - Agetul; PRISCILLA TEJOTA, 

requerimentos endereçados a SEINFRA e SMT; TIÃOZINHO PORTO, 

requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; DENÍCIO TRINDADE, 

requerimentos endereçados a COMURG, SEINFRA e AMMA; Dr. GIAN, 

requerimentos endereçados a SEINFRA e COMURG; SABRINA GARCÊZ, 

requerimentos endereçados a Secretaria Estadual de Educação e SEINFRA; 

MILTON MERCÊZ, Projeto de Lei que “Denomina de NILSON CAMILO ALVES,  a 

Praça de Esportes (campo de terra) do Setor São José, localizados no Município 



de Goiânia; CABO SENNA, Projeto de Lei que “Declara como Entidade de Utilidade 

Pública no Município de Goiânia a Associação da União dos Militares do Estado de 

Goiás-UNIMIL. O Vereador LUCAS KITÃO solicitou Questão de Ordem para registro em 

Ata sobre utilização da pandemia como promoção política. Às 9:51h (nove horas 

cinquenta e um minutos), o Senhor Presidente, passou para o Pequeno 

Expediente. Usaram a Tribuna de forma presencial as vereadoras: Dra. 

CRISTINA, SABRINA GARCÊZ, PRISCILLA TEJOTA e de forma remota as 

Vereadoras: TATIANA LEMOS e LEIA KLÉBIA. A Vereadora Dra. CRISTINA 

solicitou registro em Ata: “Nota à sociedade por mais respeito às mulheres 

parlamentares” conforme segue: Ontem dia 04 (quatro), a vereadora por Goiânia Tatiana 

Lemos (PCdoB) foi brutalmente silenciada pelo vice-presidente da Casa, que naquele 

momento presidia a Sessão Plenária. VEREADORA LEIA - Aos gritos o vereador impediu 

Tatiana de defender seu Projeto que obrigaria a Prefeitura a oferecer exames de 

Trombofilia para mulheres grávidas, sempre que solicitado pelo corpo médico. 

VEREADORA SABRINA GARCÊZ – Essa complicação na gravidez mata anualmente 

milhares de mulheres e bebês mas, se diagnosticada a tempo, pode ser tratada corretamente 

e vidas podem ser prreservadas. VEREADORA PRISCILLA – A cena é resultado de um 

ambiente político dominado por homens sem preparo para discutir temas alheios a seus 

privilégios. Já o Projeto da Tatiana é uma ação pró-vida, que representa a todas as 

mulheres e visa cumprir uma obrigação constitucional; oferecer saúde pública e de 

qualidade como um dever do Estado e um direito de todas as pessoas. Dra. CRISTINA – 

Nós, que assinamos esta Carta e temos consciência de nossas responsabilidades 

constitucionais, repudiamos veementemente todos aqueles que tentam lutar contra uma 

maior participação feminina na política. Vereadoras: Dra. CRISTINA, LEIA KLÉBIA, 

SABRINA GARCÊZ, PRISCILLA TEJOTA, TATIANA LEMOS, Deputada Estadual 

LEDA BORGES, Deputada Estadual ADRIANA ACCORSI. Às 10:01h (dez horas 

e um minuto) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de 

Lei nº 159/2019 de autoria do Vereador Tiãozinho Porto, autoriza os agentes de 

controle de endemias a adesivar residências com foco, criadouro, ou ausente a 

presença do mosquito aedes aegypti no âmbito do município de Goiânia, com 

parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social, pela Rejeição – Relator: 

Vereador Gustavo Cruvinel – 2ª votação. Foi retirado de Pauta a pedido do autor. 

Projeto de Lei nº 244/2019 de autoria do Vereador Clécio Alves, estabelece 

critérios para a inclusão de datas comemorativas no Calendário Oficial do Município 

de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 

Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi Rejeitado e 

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Projeto de Lei nº 246/2019 

de autoria do Vereador Divino Rodrigues, dispõe sobre o benefício de meia-

entrada para estudantes de cursos livres matriculados em instituições de Ensino 

com funcionamento autorizado pelo Ministério da Educação pela secretária 

Municipal de Educação, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Zander – 1ª votação. Foi aprovado 



e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura,  Ciência e Tecnologia. Projeto 

de Lei nº 352/2019 de autoria do Vereador Denício Trindade, institui no 

calendário oficial de eventos no município de Goiânia o evento troféu melhores do 

esporte e da outras providências, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina – 2ª 

votação. Foi Aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 

para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 358/2019 de autoria do 

Paulo Magalhães, dispõe sobre a criação de programa de bolsas de estudo para 

terceira idade, a instituições do título ‘Universidade Amiga do Idoso’ e a destinação 

preferencial de vagas ociosas no ensino superior a idosos, com parecer da 

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

Welington Peixoto – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 362/2019 de autoria 

do Prefeito Municipal, cria e denomina a Escola Municipal Professora Anna Maria 

Melini localizada no Bairro Capuava, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Zander – 1ª votação. Foi 

aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.  

O Vereador ANDERSON SALES-BOKÃO, solicitou Questão de Ordem para registro em Ata 

que: “Não abre mão e exige o cumprimento das Emendas Impositivas”. Projeto de Lei nº 

367/2019 de autoria da Vereadora Tatiana Lemos, dispõe sobre o direito das 

mães amamentarem seus filhos de até seis meses de idade durante a realização 

de concursos públicos na administração pública direta e indireta no município de 

Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 

Aprovação – Relatora: Vereadora Léia Klébia – 1ª votação. Foi aprovado e 

encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei nº 

091/2020 de autoria do Vereador Álvaro da Universo, altera o artigo. 2º da Lei 

8.832, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre a proibição da comercialização e 

o uso de cerol no município de Goiânia, para aumentar o valor da multa para o 

estabelecimento  que a descumprir, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Anderson Sales - Bokão – 

1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Finanças. Projeto de Lei 

nº 117/2020 de autoria do Vereador GCM Romário Policarpo, altera a Lei nº 

10.419, de 04 de novembro de 2019, que institui o Fundo Especial da Câmara 

Municipal de Goiânia e dá outras providências, com parecer da Comissão de 

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

Peixoto – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Finanças. 

Foram aprovados os requerimentos:  2828, 2829 e 2830/2020 da Vereadora 

Priscilla Tejota; 2903/2020 do Vereador Cabo Senna; 2904/2020 do Vereador 

Denício Trindade e 2905/2020 do Vereador Anselmo Pereira. Foi incluído em Pauta 

e aprovado o Requerimento: 2945/2020 do Vereador Cabo Senna. Os 

requerimentos nº. 2.906 a 2.942 foram aprovados de plano, pelo Senhor 

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



Interno. Os requerimentos nº. 2.943 e 2.944 foram enviados à Diretoria Legislativa 

para serem inseridos em Pauta. Às 11:54h (onze horas e trinta e seis minutos) 

o Senhor Presidente em exercício, Vereador CABO SENNA, passou o 

encerramento da presente Sessão para o Vereador PAULO MAGALHÃES. Para 

constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 

Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 

Presidente:                               

1º Secretário: 

2º Secretário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ata da trigésima oitava (38ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão Mista). 

 

As nove (09) horas trinta e seis (36) minutos, do dia seis de agosto de dois mil e 

vinte (06.08.2020), teve início a trigésima oitava (38ª) Sessão Ordinária, do quarto 

(4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ROMÁRIO 

POLICARPO que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor 

Presidente, convidou o Vereador CLÉCIO ALVES, para ler um trecho bíblico e, em 

seguida, o convidou para ler a Ata da Sessão anterior que, não havendo pedido 

de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo Senhor Presidente, de 

acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, 

sendo assinado pelos Vereadores ROMÁRIO POLICARPO – Presidente; 

ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em exercício; CLÉCIO ALVES – 2º Secretário 

em exercício. No Expediente foram lidos os seguintes documentos: 

Mensagem nº 021/2020 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de 

Lei nº 040/20, Projeto de Lei nº 323/18, processo nº 2018/2011, de autoria do 

Vereador Zander – Autoriza o executivo criar o Centro de Acolhimento Animal de 

Cães e Gatos – CAA, no âmbito do Município de Goiânia. Mensagem nº 022/2020 

do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 041/2020, Projeto 

de Lei nº 102/2019, processo nº 2019/0481, de autoria da Vereadora Léia Klébia 

– Cria o serviço de disque denúncia de maus tratos e abandono de animais. 

Mensagem nº 023/2020 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de 

Lei nº 043/2020, Projeto de Lei nº 185/2019, processo nº 2019/0821, de autoria do 

Vereador Anselmo – Concede permissão de uso de área no Setor Brisas do 

Cerrado, nesta capital ao Grupo Espírita Amor e Vida. Ofício nº 360/2020 do 

Gabinete do Prefeito – Encaminha Projeto de Lei nº 125/20 – Autoriza o chefe do 

poder executivo municipal a proceder à permuta das áreas que específica no 

âmbito do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns – PUAMA. O Vereador 

ANDERSON SALES solicitou 01 (um) minuto de silêncio pelo falecimento do 

amigo Fernando, vítima de COVID-19. Apresentaram matérias os seguintes 

Vereadores: DIVINO RODRIGUES, Projeto de Lei que “Concede isenção do IPTU 

a imóveis que funcionem como abrigos para animais abandonados e Projeto de 

Lei que “Cria a campanha de conscientização para evitar o uso de celulares e 

similares durante a travessia de ruas e avenidas e dá outras providências, no 

âmbito do Município de Goiânia”; ANDERSON SALES, Projeto de Lei que 

“Concede denominação a área localizada na confluência da rua Humaitá com a 

rua Araraquara e a rua França, no Setor Jardim Novo Mundo, que passa a se 

chamar Praça Antônio Caboclo”; ANSELMO PEREIRA e ROMÁRIO 



POLICARPO, Projeto de Decreto Legislativo que “Susta os efeitos de quaisquer 

atos do Poder Executivo Municipal que venham a negar eficácia e vigência aos 

incisos III, IV, V e VII do artigo 55 da Lei número 5.040, de 20 de novembro de 

1975, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Goiânia e dá outras 

providências”; EMILSON PEREIRA, requerimentos endereçados ao Conselho 

Rergional de Engenharia e Agronomia de Goiás – CREA, SMT e SEDETEC; Dra. 

CRISTINA, requerimento endereçado a Secretária Municipal de Saúde; 

WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados a COMURG, Prefeito e 

SEINFRA; ROMÁRIO POLICARPO, requerimento endereçado ao Presidente da 

COMURG; Dr. PAULO DHAER, requerimento endereçado a AMMA; Dr. GIAN, 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a instalação de faixas de pedestre e/ou 

sinalização semafórica, ou ainda redutor de velocidade na porta das igrejas do 

Município de Goiânia e dá outras providências” e requerimento endereçado a 

SMT; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados ao SICOOB, 

SANEAGO, SEINFRA, SMT e ao Sr. Prefeito; ALFREDO BAMBÚ, requerimento 

endereçado ao Prefeito; PRISCILLA TEJOTA, requerimentos endereçados ao 

Prefeito e SEINFRA; EMILSON PEREIRA, requerimento endereçado a COMURG; 

DENÍCIO TRINDADE, requerimentos endereçados a SMT; SABRINA GARCÊZ, 

requerimento endereçado ao Secretário Municipal de Educação; CARLIN CAFÉ, 

requerimento endereçado ao Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia; CABO SENNA, requerimento 

solicitando expedição de um novo Autógrafo de Lei, retificando o texto do 

Autógrafo de Lei número 103 de 27 de junho de 2013. O Vereador ANDERSON 

SALES-BOKÃO, solicitou Questão de Ordem para registro em Ata que: “Não abre mão e 

exige o cumprimento das Emendas Impositivas”. Às 10:26h (dez horas vinte e seis 

minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Aprovada a 

Inversão do Projeto de Lei nº 024/2019 de autoria da Vereadora Drª. Cristina, 

“Institui como medida educativa o ingresso de pais ou responsávies autores de 

violência contra criança e adolescente em programas de prevenção de violência 

em prejuízo das medidas legais cabíveis”, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla 

Tejota – 1ª votação. Foi aprovado e Encaminhado a Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 277/2019 de autoria do 

Vereador Lucas Kitão, “Dispõe sobre a valorização e o reconhecimento das 

pessoas com deficiência, nas peças publicitárias de órgãos da administração 

pública direta e indireta municipal”, com parecer da Comissão de Pessoas 

Portadoras de Deficiência, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla Tejota 

– 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 

Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Às 10:40h (dez horas e quarenta 

minutos) o Sr. Presidente suspendeu a Sessão para uso da Tribuna Livre: 

Representante das Escolas Particulares de Goiânia, senhora Eula Waldir. Às 

10:51h o Sr. Presidente reabriu a presente Sessão. Projeto de Lei nº 282/2019 



de autoria do Vereador Emilson Pereira, institui o dia do advogado (a) no 

calendário oficial de Goiânia – dia 11 de agosto, com parecer da Comissão de 

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

Doutora Cristina – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao  Núcleo de 

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

nº 330/2019 de autoria do Prefeito Municipal, altera o inciso XLIV do artigo. 1º 

da Lei nº 8.919, de 22 de junho de 2010, que cria e denomina Escolas Municipais 

e Centros Municipais de Educação Infantil que especifica, com parecer da 

Comissão de Educação, Cultura Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relator: 

Vereador Emilson Pereira – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao  Núcleo 

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

Lei nº 373/2019 de autoria do Vereador Àlvaro da Universo, institui o dia 04 de 

junho, como sendo o dia do futbol amador no Municìpio e dá outras providências, 

com parecer da Comissão de Educação, Cultura Ciência e Tecnologia, pela 

Aprovação – Relator: Vereador Emilson Pereira – 2ª votação. Foi aprovado e 

encaminhado ao  Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 

Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 055/20 de autoria do Vereador Dr. Gian, 

dispõe obrigatóriedade de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos 

público e outros, como medida de enfrentamento à disseminação do novo 

coronavírus, causador da covid-19, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Léia Klebia – 1ª 

votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de Saúde e Assistência Social. 

Projeto de Lei nº 041/2020 de autoria da Vereadora Sabrina Garcez, institui no 

calendário oficial do municipio de Goiânia o “Dia do Assistente Social”, a ser 

comemorado anualmente no dia 15 de maio, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Zander – 1ª 

votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de Educação, Cultura, Ciência 

e Tecnologia. Foram aprovados os requerimentos: 2827/2020 da Vereadora 

Sabrina Garcez e 2944/2020 do Vereador Anselmo Pereira. Os requerimentos 

nº. 2.946 a 2.979 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo 

com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Os 

requerimentos nº. 2.980 e 2.985 foram enviados à Diretoria Legislativa para 

serem inseridos em Pauta. O requerimento 2.986 de autoria do Vereador CABO 

SENNA foi encaminhado à Presidência da Casa. Às 11:24h (onze horas vinte e 

quatro minutos) o Senhor Presidente em exercício, Vereador ANSELMO 

PEREIRA, encerrou a presente Sessão. 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. 

 

Presidente:                          1º Secretário:                      2º. Secretário: 

 



              

Ata da trigésima nona (39ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão Mista). 

 
As nove (09) horas trinta e oito (38) minutos, do dia doze de agosto de dois mil e 
vinte (12.08.2020), teve início a trigésima nona (39ª) Sessão Ordinária, do quarto 
(4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO 
ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor 
Presidente, convidou o Vereador CARLIN CAFÉ, para ler um trecho bíblico e, em 
seguida, o convidou para ler a Ata da Sessão anterior que, não havendo pedido de 
retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo Senhor Presidente, de 
acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, 
sendo assinado pelos Vereadores CLÉCIO ALVES – Presidente em exercício; 
CARLIN CAFÉ - 1º Secretário em exercício; JAIR DIAMANTINO – 2º Secretário em 
exercício. No Expediente foram lidos os seguintes documentos: Ofício nº 
731/2020 da Secretária Municipal de Finanças – Balancete Contábil da 
administração Direta – Maio/2020. Ofício nº 381/2020 do Gabinete do Prefeito – 
Comunicar ao Poder Legislativo goianiense informações pertinentes à reestimativa 
de receitas e despesas para o exercício de 2020. Ofício nº 4782/2020 da 
Secretária Municipal de Saúde – Relatório detalhado do 1º Quadrimestre de 2020 
– Janeiro a Abril/2020. Despacho nº 968/2020 – GERBANC/SEFIN, Secretária 
Municipal de Finanças – Relatório de Aplicações Financeiras da Administração 
Direta. O Sr. Presidente CLÉCIO ALVES solicitou que registrasse em Ata a 
presença do Vereador ANDREY AZEREDO por ele estar sem o cartão de registro 
de presença do Painel Eletrônico. O Vereador TIÃOZINHO PORTO solicitou 01 
(um) minuto de silêncio pelo falecimento do seu cunhado José Nilson Berto de 
Oliveira – segundo sargento da PM-Go, vítima de COVID-19. Apresentaram 
matérias os seguintes Vereadores: ALFREDO BAMBÚ, Projeto de Lei “Altera 
regulamentação da Bolsa de Publicação Hugo de Carvalho Ramos pela Lei número 
5.647 de 17 de abril de 1980” e requerimentos endereçados ao Prefeito, SEINFRA 
e COMURG; Dr. GIAN, requerimentos endereçados a SEINFRA e COMURG;  
TIÃOZINHO PORTO, Projeto de Lei que “Denomina a Praça situada no encontro 
das Ruas ARP-2, Rua ARP-6 e Rua ARP-4, setor Loteamento Aruanã Park, seja 
nomeada de Jannos Jesus de Souza e dá outras providências”. Projeto de Lei que 
“Denomina a Praça situada no encontro das Ruas Senador Gonzaga Jaime, 
Avenida Dr. Francisco Xavier de Almeida e Avenida Goiás, setor Crimeia Oeste, 
seja nomeada de Praça Terezinha Costa Ferreira e dá outras providências” e 
requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; SABRINA GARCÊZ, 
requerimentos endereçados a GOINFRA e a SEINFRA solicitando esclarecimentos 
em relação a escala de motoristas da nova frota de caminhões; ROGÉRIO CRUZ, 
requerimento para concessão da Medalha Pedro Ludovico Teixeira ao Comando 
de Operações Especiais do Exército Brasileiro-COPESP e requerimento 
endereçado a SEINFRA; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados a SMT; 
ANDREY AZEREDO, requerimento endereçado a Secretaria Municipal de Saúde; 



WELINGTON PEIXOTO, requerimento endereçado a SEINFRA; DENÍCIO 
TRINDADE, correspondência aos familiares pelo falecimento do senhor Carlos 
Reijyum Toguchi e parabenizando o sr. Horácio Melo Santos pela posse no cargo 
na SMT; Dr. PAULO DHAER, requerimento para a realização de Sessão Especial 
em comemoração as “Mulheres empreendedoras e políticas”; PRISCILLA 
TEJOTA, requerimento endereçado a SMT e a presidência da Casa para realização 
de Sessão Solene em homenagem aos Pioneiros do Ministério de Deus – Catedral 
da Família e requerimento endereçado a SMT. Às 10:02h (dez horas dois 
minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 019/2020 
de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao autógrafo de Lei nº 036/2020, 
oriundo do Projeto de Lei nº 019/2020 de autoria do Vereador Paulo Magalhães - 
Que autoriza a instituição do serviço de táxi-lotação no Municipio de Goiânia e 
revoga a Lei n° 5.467, de abril de 1979, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto – Votação Única, Relator: Vereador 
Welington Peixoto, aprovado na comissão o voto em separado da Vereadora 
Doutora Cristina pela Rejeição. O veto foi rejeitado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei nº 316/2019 
de autoria do Prefeito Municipal, cria e denomina o Centro Municipal de 
Educação Infantil – Recanto da Criança, localizado na Avenida do Povo, esquina 
com JC-14, APM-18, Jardim Curitiba II, nesta capital, com parecer da Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relator: Vereador 
Emilson Pereira – 2ª votação. Foi aprovado e Encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei 
nº 344/2019 de autoria do Vereador Zander, denomina o Hospital Veterinário, 
localizado na Rua dos Paranaenses, s/n – Jardim Balneário Meia Ponte, de 
“Hospital Vetenário Genoveva Resende Machado São Francisco de Assis”, com 
parecer da Comissão de Proteção, Direitos e Defesa dos Aniamais, pela Aprovação 
– Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado 
ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. 
Projeto de Lei nº 032/2020 de autoria do Vereador Cabo Senna, dispõe sobre a 
reserva de vagas em áreas de estacionamento para pessoas com dificuldade de 
locomoção decorrente de doenças crônicas, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Léia Klébia 
– 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de Habitação, Urbanismo 
e Ordenamento Urbano; Projeto de Lei nº 047/2019 de autoria do Vereador 
Àlvaro da Universo, dispõe sobre o Programa Escola Viva e a trasnferência de 
rec.financeiros ás Instituições Educacionais, destinados à realização de serviço de 
manutenção predial, no âmbito do PAFIE que foi instituído pela Lei Municipal nº 
8183, de 17/09/2003, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação,  pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado a Comissão de Finanças; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 013/2020 de autoria do Vereador Paulo Magalhães, concede 
Título honorífico de Cidadania Goianiense ao Senhor Odair Fernandes da Silva, 
pelos relevantes serviços prestados a Comunidade dessa Capital, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Tatiana Lemos – Votação Única. Foi colocado em votação e a 
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo ficou para a próxima Sessão. Os 
requerimentos nº. 2.988 a 3.038 foram aprovados de plano, pelo Senhor 



Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento 
Interno. Os requerimentos nº. 3.039 e 3.041 foram enviados à Diretoria Legislativa 
para serem inseridos em Pauta. O requerimento 2.987 de autoria do Vereador 
ROGÉRIO CRUZ foi aprovado de plano e encaminhado à Presidência da Casa. Às 
10:41h (dez horas quarenta e um minutos) o Senhor Presidente em exercício, 
Vereador CLÉCIO ALVES, encerrou a presente Sessão. Para constar lavrei esta 
que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
 

Presidente:                      

1º. Secretário:                       

2º. Secretário:                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

Ata da quadragésima (40ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão Mista). 

 

As nove (09) horas trinta e oito (38) minutos, do dia treze de agosto de dois mil e 

vinte (13.08.2020), teve início a quadragésima (40ª) Sessão Ordinária, do quarto 

(4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ROMÁRIO 

POLICARPO que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor 

Presidente, convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA, para ler um trecho bíblico 

e, em seguida, o convidou para ler a Ata da Sessão anterior que, não havendo 

pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo Senhor 

Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do 

Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores ROMÁRIO POLICARPO – 

Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em exercício; PAULO 

MAGALHÃES – 2º Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os 

seguintes documentos: Ofício nº 386/2020 do Gabinete do Prefeito – 

encaminha projeto de Lei nº 148/2020 – que autoriza o Chefe do Poder Executivo 

a conceder subvenção econômica em favor da companhia metropolitana de 

transporte coletivo – CMTC (R$ 2.100.000,00 dois milhões e cem mil reais). Ofício 

nº 387/2020 do Gabinete do Prefeito – mensagem para conhecimento sobre a 

abertura de créditos adicionais extraordinários à Secretaria Municipal de 

Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social no montante de R$ 

5.957.281,49 (cinco milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta 

e um reais e quarenta e nove centavos). Os Vereadores, ANSELMO PEREIRA, 

ROMÁRIO POLICARPO, GUSTAVO CRUVINEL e PAULO MAGALHÃES 

solicitaram, 01 (um) minuto de silêncio pelo falecimento: Maria Alice Coutinho, José 

Martinez, Eugenilton Carlos Pereira do Nascimento e Sebastião Ferreira, 

respectivamente, vítimas de COVID-19. Apresentaram matérias os seguintes 

Vereadores: CABO SENNA, Projeto de Lei “Dispõe sobre a instalação de 

dispositivo de segurança, denominado alarme de pânico, nos veículos de transporte 

coletivo de passageiros no âmbito do Município de Goiânia e dá outras 

providências”; PAULO MAGALHÃES, requerimento endereçado  COMURG; Dra. 

CRISTINA, requerimentos endereçados a SEINFRA; DENÍCIO TRINDADE, 

Projeto de Lei “Dispõe sobre a proibição de participação em licitações e celebração 

com o Poder Público Municipal, empresas que estejam com Falência decretada ou 

em fase de Recuperação Judicial de contratos administrativos de obras, serviços, 

compras, alienações e locações, empresas que descumpriram contratos 

administrativos firmados com entes públicos federados e dá outras providências” e 

requerimentos endereçados a SMT e COMURG; SABRINA GARCÊZ, 

requerimento endereçado ao Prefeito; CLÉCIO ALVES, requerimento endereçado 

a SMT; ALFREDO BAMBÚ; requerimentos endereçados a SMT, SEINFRA e 



COMURG; WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados ao Prefeito; 

ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados a COMURG e SMT. Às 10:04h 

(dez horas quatro minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: 

Veto nº 018/2020 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao autógrafo de 

Lei nº 035/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 084/2019 de autoria do Vereador 

Àlvaro da Universo - Que autoriza a alienação, por doação não onerosa (bens 

móveis do acervo patrimonial) dos órgãos e entidades do executivo para fins de 

uso social, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela 

Rejeição. Relatora: Vereadora Priscilla Tejota – Votação Única. Foi aprovado na 

Comissão o Voto em separado do Vereador Welington Peixoto pela manutenção 

do Veto. O referido Veto foi Mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento 

e Controle para comunicar ao Prefeito. Projeto de Decreto Legislativo nº 

013/2020 de autoria do Vereador Paulo Magalhães, concede Título honorífico de 

Cidadania Goianiense ao Senhor Odair Fernandes da Silva, pelos relevantes 

serviços prestados à comunidade dessa Capital, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana 

Lemos – Votação Única. Foi colocado em votação. Por falta de quórum qualificado 

2/3 (dois terços), a votação ficou para próxima Sessão. Os requerimentos nº. 

3.042 a 3.062 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com 

o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Às 11:38h (onze 

horas trinta e oito minutos) não havendo quórum qualificado para votação do 

Projeto de Decreto Legislativo 013/2020 de autoria do Vereador Paulo Magalhães 

o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO, encerrou a presente 

Sessão. 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. 

 

Presidente:                           
 
 
1º. Secretário: 
 
 
2º. Secretário:                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 

Ata da quadragésima primeira (41ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 

décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão 

Mista). 

 
As nove (09) horas trinta e seis (36) minutos, do dia dezoito de agosto de dois mil 

e vinte (18.08.2020), teve início a quadragésima primeira (41ª) Sessão Ordinária, 

do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador 

ROMÁRIO POLICARPO que a declarou aberta sob a proteção de Deus.  Iniciando, 

o Senhor Presidente, convidou a Vereadora Dra. CRISTINA, para ler um trecho 

bíblico e, em seguida, convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA para ler a Ata da 

Sessão anterior que, não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi 

declarada aprovada pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina o 

parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores 

ROMÁRIO POLICARPO – Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em 

exercício; PAULO MAGALHÃES – 2º Secretário em exercício. No Expediente 

foram lidos os seguintes documentos: Mensagem nº 024/2020 do Gabinete do 

Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 051/20, Projeto de Lei nº 065/20, 

processo nº 2020/0483, de autoria do Poder Executivo – Institui o Fundo Municipal 

e Saneamento Básico de Goiânia (FMSB) e altera a Lei n° 9.787/16 que cria o 

Conselho Municipal de Saneamento Básico. Mensagem nº 025/2020 do Gabinete 

do Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 047/20, Projeto de Lei nº 072/19, 

processo nº 2019/0395, de autoria do Vereador Anderson Sales - Bokão – Dispõe 

sobre a instalação e disponibilização de guichês de caixa rápido nas agências 

bancárias no município de Goiânia, na forma que especifica. Mensagem nº 

026/2020 do Gabinete do Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 052/20, 

Projeto de Lei nº 080/20, processo nº 2020/0534, de autoria do Vereador Denício 

Trindade – Inclui no artigo. 2° parágrafo único o inciso VIII, na Lei n° 8546 de 23 de 

junho de 2007, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender. 

Mensagem nº 027/2020 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de 

Lei nº 049/20, Projeto de Lei nº 188/19, processo nº 2019/0830, de autoria do 

Vereador Zander – Estabelece a criação de espaços limitados e cercados para livre 

circulação de cães sem guia, coleira ou focinheira, em parques, praças e espaços 

públicos no município de Goiânia. Ofício nº 392/2020 do Gabinete do Prefeito – 

Mensagem para conhecimento sobre a abertura de créditos adicionais 

extraordinários à Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde no 

montante de R$ 8.000,000, 00. (Oito milhões de reais). Os Vereadores ROMÁRIO 

POLICARPO, Dra. CRISTINA e ANSELMO PEREIRA solicitaram registro como 

visita honrosa a Deputada Estadual LÊDA BORGES. Os Vereadores: ROMÁRIO 

POLICARPO, ANSELMO PEREIRA, Dra. CRISTINA, PAULO MAGALHÃES e 

FELIZBERTO TAVARES solicitaram 01 (um) minuto de silêncio pelo falecimento 

das vítimas de COVID-19. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: Dr. 



PAULO DHAER, Projeto de Lei “Dispõe sobre declarar de Utilidade Pública a 

Associação Goiana Lírios de Saron e dá outras providências” e requerimento 

endereçado a SEINFRA; ANDREY AZEREDO, Projeto de Lei “Declara de Utilidade 

Pública a Associação Beneficente do Residencial Vale dos Sonhos” e Projeto de 

Decreto Legislativo “Concede Título Honorífico de Cidadão Goianiense ao senhor 

Derly Cunha Fialho pelos seus relevantes serviços prestados ao Município de 

Goiânia; CLÉCIO ALVES, Projeto de Decreto Legislativo “Dispõe sobre decisão da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Economia sobre o Balanço Geral do Município 

de Goiânia referente ao Exercício Financeiro de 2014;  TIÃOZINHO PORTO, Projeto 

de Lei “Denomina a Praça situada na Alameda Rio Araguaia, entre a Qd. 17 e Qd. 22, 

Conjunto Residencial Aruanã I, como Praça Paranoá – Roberto Betin e dá outras 

providências” e requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; DRA. 

CRISTINA, requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; SABRINA 

GARCÊZ, requerimento endereçado a SEINFRA solicitando esclarecimentos em 

relação a escala de motoristas da nova frota de caminhões entregue no último dia 06 

(seis) de agosto de 2020; PAULO MAGALHÃES, requerimento endereçado a SMT; 

DENÍCIO TRINDADE, requerimentos endereçados a SMT, SEINFRA e à Sra. Patrícia 

Quirino Moura Freitas parabenizando-a pela posse como Secretária Municipal de 

Políticas para as Mulheres; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados a 

SEINFRA, SMS e ao Prefeito. Dr. GIAN, Projeto de Decreto Legislativo “Concede 

Título Honorífico de Cidadão Goianiense ao senhor André Luiz de Almeida 

Mendonça, Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil” e requerimentos 

endereçados a COMURG, SMT e SEINFRA; LUCAS KITÃO, requerimentos 

endereçados a SEINFRA, COMURG e SMT;  WELINGTON PEIXOTO requerimento 

endereçado a SMT e SEINFRA;  CARLIN CAFÉ Projeto de Lei “Determina Parque 

Municipal Euclides José Neto (KID Neto), o Parque Municipal a ser inaugurado no 

encontro das Ruas, Recife Craos, Aimorés e Belém, no Residencial Petrópolis; 

PAULO MAGALHÃES, requerimento endereçado ao Presidente da Casa para 

Realização de Audiência Pública Virtual: Buscar esclarecimento sobre regularização 

da área de posse que ocupa o fundo de Vale na Av. Jardim Botânico no Setor Pedro 

Ludovico. O Vereador PAULO MAGALHÃES solicitou que fosse justificada a ausência 

do Vereador CABO SENNA em decorrência de participação na discussão salarial na 

Polícia Militar do Estado de Goiás. Às 9:54h (nove horas cinquenta e quatro 

minutos), o Senhor Presidente, passou para o Pequeno Expediente. Usou a 

Tribuna: Vereador PAULO MAGALHÃES.  Às 10:04h (dez horas quatro minutos) 

o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Decreto 

Legislativo nº 013/2020 de autoria do Vereador Paulo Magalhães, concede 

Título honorífico de Cidadania Goianiense ao Senhor Odair Fernandes da Silva, 

pelos relevantes serviços prestados a Comunidade dessa Capital, com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação - Relatora: 

Vereadora Tatiana Lemos –Votação Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo 

de Processamento e Controle. Aprovada a Inversão do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 012/20 de autoria do Vereador Divino Rodrigues, concede Título 

Honorífico de Cidadão Goianiense ao Bispo Maicle James Rodrigues Pinto, com 

parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – 



Relator: Vereado Zander – Votação Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo 

de Processamento e Controle. Aprovada a Inclusão e Inversão do Projeto de Lei 

443/2019 de autoria do Vereador Tiãozinho Porto “Denomina o CMEI a ser 

implantado na Rua Jovino Borges da Silva, com rua Blandina Garcia Rosa, rua 

Maria Gabriela de Jesus e rua Combrasil, no Residencial Vale do Araguaia seja 

nomeado CMEI João Pedro Calembo” com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Leia Klébia – 1ª votação. 

Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia. Aprovada a inversão do Projeto de Lei nº 089/2020 de autoria da 

Vereadora Doutora Cristina, acrescenta item na lista de produtos da cesta básica, 

absorvente higiênico feminino, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Zander – 1ª votação. Foi aprovado 

e encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social; Projeto de Lei nº 

315/2019 de autoria do Vereador Jair Diamantino, inclui como disciplina no 

currículo do ensino infantil e fundamental a educação financeira, com parecer da 

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

Anderson Sales – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 039/2019 de autoria 

do Vereador Anderson Sales - Bokão, altera a Lei nº 8.338, de 06/10/2005, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de aparelhos desfibrilador externo 

automático nos aeroportos, shoppings centers, centros empresariais, estádios de 

futebol, hotéis e outros no âmbito do Município de Goiânia, com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 

Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão 

de Saúde e Assistência Social.  Projeto de Lei nº 068/2020 de autoria da 

Vereadora Sabrina Garcez, institui a campanha de conscientização da 

amputação, denominada “Abril Laranja”, mês de prevenção da perda de membros, 

no Município de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Anderson Sales – Bokão – 1ª 

votação. Foi aprovado e Encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência 

e Tecnologia.  Projeto de Lei nº 086/20 de autoria da Vereadora Léia Klébia, 

denomina de “Praça Sebastião Rego de Paula” o logradouro localizado no 

endereço Av. Jataí com a Rua. BG-02 c/ Rua. BG-03 c/ Rua. BG-06 c/ Rua GB-07 

c/ Rua Potengi, Qd Área LT. APM2, Bairro Goiá IV, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora 

Cristina -  1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, 

Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 122/2020 de autoria do 

Vereador Welington Peixoto, torna obrigatório o uso de máscara de proteção 

facial no município de Goiânia e dá outras providências, com parecer da Comissão 

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

1ª votação. Aprovado o Pedido de Vista ao Vereador PAULO MAGALHÃES. 

Aprovada a Inclusão e Inverso do Projeto de Lei nº 323/2019 de autoria do 

Vereador Anderson Sales “Acrescenta dispositivo à Lei 8.741 de 19 de dezembro 

de 2008 que dispõe sobre a política de promoção, proteção e recuperação da saúde 

no âmbito da vigilância à saúde no Município de Goiânia, com parecer da Comissão 



de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Leia 

Klébia - 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Proteção, Direitos 

e Defesa dos animais. A Vereadora TATIANA LEMOS solicitou no Tempo de Liderança, 

registro em Ata do pedido de desculpas do Vereador Clécio Alves no ocorrido na Sessão do 

dia 04 de agosto/2020. Ainda em tempo o Vereador Clécio Alves dirigiu seu pedido de 

desculpa “a todas as mulheres, homens e animais”. O Vereador ANDERSON SALES 

solicitou Questão de Ordem para registro em Ata que: “Não abre mão e exige o 

cumprimento das Emendas Impositivas”. Foram aprovados os requerimentos: 2943 

e 2980/2020 da Vereadora Drª. Cristina; 2981, 2982 e 2983/2020 do Vereador 

Emilson Pereira; 2984/20 do Vereador Carlin Café; 3040/2020 do Vereador Dr. 

Paulo Daher e 3041/2020  da Vereadora Priscilla Tejota. Os requerimentos nº. 

3.063 a 3.121 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com 

o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Os requerimentos 

3.122 e 3.123 foram encaminhados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em 

Pauta. Às 11:38h (onze horas trinta e oito minutos) o Senhor Presidente, 

Vereador ANSELMO PEREIRA, encerrou a presente Sessão e convocou outra para 

amanhã no horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada 

conforme, será assinada pelos membros da 

Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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Ata da quadragésima segunda (42ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 

décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão 

Mista). 

 

As nove (09) horas vinte e oito (28) minutos, do dia dezenove de agosto de dois mil 

e vinte (19.08.2020), teve início a quadragésima segunda (42ª) Sessão Ordinária, 

do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador 

CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus.  Iniciando, o Senhor 

Presidente, convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA, para ler um trecho bíblico 

e, em seguida o convidou para ler a Ata da Sessão anterior que, não havendo 

pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo Senhor 

Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do 

Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores CLÉCIO ALVES – 

Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em exercício; JAIR 

DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. Não houve Expediente a ser lido. 

Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: ÀLVARO DA UNIVERSO, 

Projeto de Lei “Denomina como PRAÇA DA BANDEIRA ARIONE LUIZ DA SILVA o 

logradouro público localizado na confluência das ruas Alta de Souza, Av. Augusto 

Severo, rua das Magnólias, rua Gladiolo, Viela Bueno, Av. Joaquim Pedro Dias, Av. 

Frei Miguelino no Bairro Goiá”; DIVINO RODRIGUES, Projeto de Decreto Legislativo 

“Concede o Título de Cidadão Goianiense ao Senhor Daniel Ganda dos Santos”; 

ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Resolução “Regulamenta no âmbito da Câmara 

Municipal de Goiânia o funcionamento das Sessões Ordinárias e Extraordinárias, 

assim como das reuniões das Comissões Permanentes e Temporárias em ambiente 

remoto durante o período de crise sanitária causada pelo coronavírus SARS-CoV-2” 

e requerimento endereçado a COMURG; ANSELMO PEREIRA, requerimentos 

endereçados a SEINFRA; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados a 

SEINFRA; WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados a SEINFRA; Dr. 

GIAN, requerimentos endereçados a COMURG e ao Presidente da Casa “Moção de 

Aplauso à agente da Secretaria Municipal de Trânsito Sra. Graziella Neres Fleury”; 

SABRINA GARCÊZ, requerimentos endereçados a COMURG, Secretaria Municipal 

de Educação, SEMMA e ao Prefeito; Dra. CRISTINA, requerimentos endereçados a 

SEINFRA; JAIR DIAMANTINO, requerimento endereçado a SMT; PRISCILLA 

TEJOTA, requerimento endereçado a SEINFRA; LEIA KLÉBIA, requerimento 

endereçado a SEINFRA; PAULO MAGALHÃES, requerimento endereçado a 

Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia- AGCM. O Vereador CABO 

SENNA solicitou registro de presenças honrosas: Tenente Coronel Heloísa Rosa Brito 

e Major Cremildo da Silva Santos da Reserva Remunerada. Às 9:40h (nove horas 

quarenta minutos), o Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES, passou 

para o Pequeno Expediente. Usou a Tribuna: Vereador PAULO MAGALHÃES. 



Às 09:54h (nove horas cinquenta e quatro minutos) o Senhor Presidente 

passou para a Ordem do Dia: Aprovada a Inversão do Projeto de Lei nº 082/2020 

de autoria da Vereadora Léia Klébia, “Altera e acrescenta dispositivos a Lei n° 

9.844, de 09/06/2016, que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da 

pessoa com transtorno de espectro Autista”, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Zander – 1ª 

votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. 

Projeto de Lei nº 281/2019 de autoria do Vereador Divino Rodrigues, “Assegura 

aos usuários oferta gratuita e torna obrigatória instalação de recipiente contendo 

álcool gel no interior dos transportes públicos coletivos, rodoviárias e aeroportos no 

âmbito do Municipío de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da 

Comissão de Fiscalização do Transporte Público Coletivo, pela Aprovação – 

Relator: Vereador Denício Trindade – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao 

Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. 

Projeto de Lei nº 337/2019 de autoria do Vereador Doutor Paulo Daher, “Institui 

e inclui no Calendário Oficial do Municipío de Goiânia o dia 25 de Setembro “Dia de 

Oração, Intercessão e contemplação ao Criador”, com parecer da Comissão de 

Educação, Cultura Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relator: Vereador Jair 

Diamantino – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao  Núcleo de 

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

nº 342/2019 de autoria do Vereador Paulo Magalhães, “Institui data 

comemorativa de aniverário do Residencial Buena Vista”, com parecer da 

Comissão de Educação, Cultura Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relator: 

Vereador Anselmo Pereira – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao  Núcleo 

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

Lei nº 410/2019 de autoria da Vereadora Tatiana Lemos, “Concede isenção do 

pagamento de tarifa no transporte público municipal para os candidatos do Exame 

Nacional de Ensino Médio – ENEM – nos dias de realização da prova”, com parecer 

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

Vereador Welington Peixoto – 1ª votação. Foi aprovado na Comissão o Voto em 

separado da Vereadora Priscilla Tejota pela aprovação. O Projeto foi aprovado e 

encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Projeto de Lei nº 

020/2020 de autoria do Vereador Andrey Azeredo, “Institui e inclui no calendário 

oficial de eventos do municipio de Goiânia o dia do Jovem Empreendedor a ser 

comemorado anualmente no dia 21 de novembro”, com parecer da Comissão de 

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relator: Vereador Jair 

Diamantino – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

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

nº 098/2020 de autoria do Prefeito Municipal, altera a cessão de uso da área 

pública municipal à agência de regulação, controle e fiscalização de serviços 

públicos de Goiânia – ARG (área localizada na Avenida PL-2, no Parque Lozandes, 

nesta Capital), com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 

Aprovação – Relator: Vereador Welington Peixoto -  1ª votação. Foi aprovado e 

encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 020/20 de autoria do Vereador Felizberto 



Tavares, “Concede Título Honorífico de cidadania goianiense ao Senhor Cremildo 

da Silva Santos, pelos relevantes serviços prestados à comunidade dessa capital”, 

com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – 

Relatora: Vereadora Tatiana Lemos -  votação Única. Foi aprovado e encaminhado 

ao Núcleo de Processamento e Controle. Foram aprovados os requerimentos: 

2985, 3039 e 3123/2020 da Vereadora Sabrina Garcez e   3122/2020 do Vereador 

Paulo Magalhães. Os requerimentos nº. 3.124 a 3.192 foram aprovados de plano, 

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

do Regimento Interno. Os requerimentos 3.193 a 3.195 foram encaminhados à 

Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11:38h (onze horas trinta 

e oito minutos) a Senhora Presidente em exercício, Vereadora SABRINA 

GARCÊZ encerrou a presente Sessão. 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. 

 

Presidente:                           
 
 
1º. Secretário: 
 
 
2º. Secretário:                  

 

 
   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

Ata da quadragésima terceira (43ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 

décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão 

Mista). 

 
As nove (09) horas trinta e sete (37) minutos, do dia vinte de agosto de dois mil e 

vinte (20.08.2020), teve início a quadragésima terceira (43ª) Sessão Ordinária, do 

quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador 

ROMÁRIO POLICARPO que a declarou aberta sob a proteção de Deus.  Iniciando, 

o Senhor Presidente, convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA, para ler um 

trecho bíblico e, em seguida o convidou para ler a Ata da Sessão anterior que, não 

havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo Senhor 

Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do 

Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores: ROMÁRIO POLICARPO – 

Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em exercício; WELINGTON 

PEIXOTO – 2º Secretário em exercício. Não houve Expediente a ser lido. 

Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: Vereador ANSELMO 

PEREIRA, requerimento endereçado a SEINFRA; WELINGTON PEIXOTO, 

requerimentos endereçados a SEINFRA; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos 

endereçados a SMT e SEINFRA; Dr; GIAN, requerimentos endereçados a 

SEINFRA e COMURG; PRISCILLA TEJOTA, Projeto de Lei “Declara a Feira Hippie 

como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Goiânia”; Projeto de Lei “Dispõe 

sobre a obrigação de contratação de serviço de segurança e vigilância privada para 

atuarem, em especial, nas Unidades de Saúde do Município de Goiânia e dá outras 

providências” e requerimento endereçado a SEINFRA; DENÍCIO TRINDADE, 

requerimentos endereçados a SEMMA, SEINFRA, Tenente Coronel Marcelo Dias de 

Mendonça comandante do primeiro batalhão de Polícia Militar e condolências à 

família da Sra. Nelma Vilela; Dra. CRISTINA, requerimentos endereçados COMURG 

e à Secretária de Saúde FÁTIMA MRUE; SARGENTO NOVANDIR, requerimento 

endereçado ao Prefeito; SABRINA GARCÊZ, requerimento endereçado a SMT; 

ALFREDO BAMBÚ, requerimentos endereçados ao Prefeito e SEINFRA. Justificou 

ausência: Vereador ROGÉRIO CRUZ, tendo em vista que se encontra no Comando 

de Operações Especiais do Exército Brasileiro, representando esta Casa de Leis na 

solenidade de passagem de Comando. O Vereador ANDERSON SALES solicitou 

Questão de Ordem para registro em Ata que: “Esteve ontem na Prefeitura de Goiânia com 

o Sr. Paulo Ortegal encaminhando Ofício que trata do direcionamento das Emendas 

Impositivas de sua autoria e que não abre mão e exige o cumprimento das mesmas”. O 

Vereador WELINGTON PEIXOTO solicitou registro em Ata como visita honrosa 

presença do Presidente da Câmara Municipal de Bonfinópolis-Go, Vereador Eder 

Fernandes. Às 9:40h (nove horas quarenta minutos), o Senhor Presidente, 

Vereador ROMÁRIO POLICARPO, passou para o Pequeno Expediente. Usou 

a Tribuna: Vereador PAULO MAGALHÃES. Às 10:08h (dez horas e oito 



minutos) o Senhor Presidente em exercício Vereador WELINGTON PEIXOTO 

passou para a Ordem do Dia: Veto nº 020/2020 de autoria do Prefeito 

Municipal, Veto Integral ao Autografo de Lei Complementar nº 002/2020, oriundo 

do Projeto de Lei Complementar nº 020/2019 de autoria do Vereador Cabo Senna 

que acrescenta o inciso XXIV ao artigo 39-LC 276 de 03.06.15 à AMMA conferir 

monitoramento da poluição atmosférica causada pela ETE, com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeinção do Veto – Votação 

Única, Relatora: Vereadora Tatiana Lemos. Foi rejeitado e encaminhado ao Núcleo 

de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 021/2020 de 

autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao Autografo de Lei nº 040/2020, 

oriundo do Projeto de Lei nº  323/2018, de autoria do Vereador Zander Fábio, que 

autoriza o executivo criar o Centro de Acolhimento Animal de Cães e Gatos, CAA, 

no âmbito do Município de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, pela Rejeinção do Veto – Votação Única, Relatora: Vereadora 

Léia Klébia. Foi rejeitado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 

para comunicar ao Prefeito. Veto nº 022/2020 de autoria do Prefeito Municipal, 

Veto Integral ao Autografo de Lei nº 041/2020, oriundo do Projeto de Lei nº  

102/2019, de autoria da Vereadora Léia Klébia, que cria o serviço de disque 

denúncia de maus tratos e abandono de animais, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, Aprovado o voto em separado da Vereadora 

Doutora Cristina - pela Rejeinção do Veto  – Votação Única, Relator: Vereador 

Welington Peixoto. Colocado em votação não houve quórum para deliberação da 

matéria, ficando a apreciação para a próxima Sessão. Os requerimentos nº. 3.196 

a 3.261 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que 

determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. O requerimento 3.262 

foi encaminhado à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11:03h 

(onze horas e três minutos) o Senhor Presidente em exercício, Vereador 

WELINGTON PEIXOTO encerrou a presente Sessão. Para constar lavrei esta que, 

lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 

Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 

Presidente:                           
 
 
1º. Secretário: 
 
 
2º. Secretário:                
 
 
 
 
 
 
 



         
 

Ata da quadragésima quarta (44ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 

décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão 

Mista). 

 
As nove (09) horas dezesseis (16) minutos, do dia vinte e cinco de agosto de dois 

mil e vinte (25.08.2020), teve início a quadragésima quarta (44ª) Sessão Ordinária, 

do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador 

CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus.  Iniciando, o Senhor 

Presidente, convidou o Vereador WELINGTON PEIXOTO, para ler um trecho 

bíblico e, em seguida o convidou para ler a Ata da Sessão anterior que, não 

havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo Senhor 

Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do 

Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores: CLÉCIO ALVES – 

Presidente em exercício; WELINGTON PEIXOTO - 1º Secretário em exercício; 

ZANDER FÁBIO – 2º Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os 

seguintes documentos: Ofício nº 393/2020 do Gabinete do Prefeito – 

Mensagem para conhecimento sobre a abertura de créditos adicionais 

extraordinários à secretaria municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia no montante de 

R$ 38.834,80 (trinta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). 

Ofício nº 398/2020 do Gabinete do Prefeito – Mensagem para conhecimento 

sobre a abertura de créditos adicionais extraordinários à Procuradoria Geral do 

Município no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ofício nº 400/2020 do 

Gabinete do Prefeito – Mensagem para conhecimento sobre a abertura de 

créditos adicionais extraordinários à Secretaria Municipal de Governo no montante 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Foi concedido 1 (um) minuto de silêncio pelo 

falecimento do sr. Daniel Viana, sr. Antônio Almeida, jornalista Washington Novaes 

e Dona Maria Rosa “Dona Rosinha”. Apresentaram matérias os seguintes 

Vereadores: Vereador ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei que Denomina de 

“Praça Zé do Bar” a área pública municipal localizada entre as ruas RI-15, RI-37, 

RI-20 e RI-38, na quadra 99, confrontando com as quadras 100, 114-E e 114-F do 

Residencial Itaipú, Município de Goiânia; ROMÁRIO POLICARPO, requerimento 

endereçado a SEINFRA; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados a 

COMURG e SEINFRA; WELINGTON PEIXOTO, requerimento ao Presidente da 

Casa para realização de Sessão Solene em homenagem ao “Dia do Administrador” e 

requerimentos endereçados a SEINFRA. Os requerimentos nº. 3.263 a 3.297 

foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina 

a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. O requerimento 3.239 foi enviado a 

Diretoria Legislativa. Às 9:25h (nove horas vinte e cinco minutos), o Senhor 

Presidente em exercício Vereador CLÉCIO ALVES, como líder da bancada do 

MDB, solicitou a suspensão da Sessão por tempo indeterminado para uma reunião 



importantíssima fora da Casa. Colocado em votação, foi aprovada a suspensão da 

presente Sessão. Às 12:00h (doze horas) o Senhor Presidente em exercício 

Vereador ROGÉRIO CRUZ reabriu e encerrou a presente Sessão convocando 

outra para amanhã no horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e 

achada conforme, será assinada pelos membros da 

Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 

Presidente:                           
 
 
1º. Secretário: 
 
 
2º. Secretário:                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

 

Ata da quadragésima quinta (45ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 

décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão 

Mista). 

 
 
As nove (09) horas vinte e quatro (24) minutos, do dia vinte e seis de agosto de 

dois mil e vinte (26.08.2020), teve início a quadragésima quinta (45ª) Sessão 

Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo 

Vereador CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus.  

Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA, para 

ler um trecho bíblico e, em seguida o convidou para ler a Ata da Sessão anterior 

que, não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada 

pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 

67 do Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores: CLÉCIO ALVES – 

Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em exercício; 

PAULO MAGALHÃES – 2º Secretário em exercício. Não houve expediente a ser 

lido. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: Vereador. LUCAS 

KITÃO,  Projeto de Lei que “Declara de Utilidade Pública a entidade Associação 

Espírita Casa de Boiadeiro-AECB” e requerimentos endereçados a COMURG, SME, 

SEINFRA e SMT; Dra. CRISTINA, requerimentos endereçados a SEINFRA, Dr. 

PAULO DHAER, requerimentos endereçados a SMS e SMT; ALFREDO BAMBÚ, 

requerimentos endereçados a COMURG, PROCON, SEINFRA e SEPLANH; 

TATIANA LEMOS requerimento endereçado ao Presidente da Casa, para que seja 

enviada Moção de Congratulação aos Policiais Civis: Cleyton Vieiera Leite, João de 

Jesus Ribeiro Filho e Uarley José Rosa Cardoso; TIÃOZINHO PORTO, Projeto de 

Lei “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a desafetação da área localizada entre as 

ruas Jovino Borges da Silva, com rua Blandina Garcia Rosa, rua Maria Gabriela de 

Jesus e rua Combrasil, no Residencial Vale do Araguaia e dá outras providências”;  

ANSELMO PEREIRA, requerimento endereçado ao Presidente da Casa, Moção de 

Aplauso em favor do Presidente do Colendo Tribunal Regional do Trabalho da18ª 

Região, desembargador Paulo Pimenta e requerimentos endereçados a SMT e 

COMURG; WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados a SEINFRA,  

Projeto de Lei “Inclui no Calendário Oficial do Município de Goiânia, o evento clássico 

Interclubes de Veículos Antigos de Goiás e dá outras providências” e Projeto de Lei 

“Regulamenta o uso de espaços públicos situados em praças, parques e outras áreas 

verdes por profissionais de Educação Física com a finalidade ou qualquer atividade 

esportiva, em caráter contínuo e em grupo, no Município de Goiânia”; PAULO 

MAGALHÃES, requerimento endereçado ao Prefeito; CABO SENNA, Projeto de Lei 

“Dispõe sobre fatos relacionados com a liberdade de crença religiosa, determinando 

à administração pública e a entidades privadas o respeito e a observância às 



doutrinas religiosas no Município de Goiânia” e requerimento endereçado a SEINFRA. 

Vereadora Dra. CRISTINA solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento: 

Jornalista Washington Novaes e Dr. Horton Hummel. Às 09:41 (nove horas e 

quarenta e um minutos) O Senhor Presidente passou para o Pequeno 

Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores: PAULO MAGALHÃES e ZANDER 

FÁBIO. Às 10:09h (dez horas e nove minutos) o Senhor Presidente em 

exercício Vereador CLÉCIO ALVES passou para a Ordem do Dia:  Veto nº 

022/2020 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao Autografo de Lei nº 

041/2020, oriundo do Projeto de Lei nº  102/2019, de autoria da Vereadora Léia 

Klébia “Cria o serviço de disque denúncia de maus tratos e abandono de animais” 

com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Manutenção do 

Veto - Relator: Vereador Welington Peixoto – Votação Única. Aprovado o voto em 

separado da Vereadora Dra. Cristina. Foi mantido o referido Veto e encaminhado 

ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Aprovada a 

Inversão do Projeto de Lei nº 328/2019 de autoria da Vereadora Doutora 

Cristina, reconhece como primeiro plano diretor do Municipio de Goiânia o Plano 

Diretor pelo Arquiteto e Urbanista Attílio Corrêa Lima, com parecer da Comissão de 

Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela Aprovação – Relator: Vereador 

Anderson Sales - Bokão – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao  Núcleo de 

Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Aprovada a 

Inversão do Projeto de Lei nº 059/2020 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, 

altera os artigos 4º da Lei nº 8.216, de 19 de dezembro de 2003, que regulamenta 

o comércio farmacêutico e fixa outras providências, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora 

Cristina -  1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de Saúde e 

Assistência Social. Projeto de Lei nº 170/2018 de autoria do Vereador Tiãozinho 

Porto, cria o Programa “Doe uma placa” no âmbito do municipio de Goiânia, e dá 

outras providências, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia, pela Aprovação – Relator: Vereador Emilson Pereira – 2ª votação. Foi 

aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a 

confecção do Autógrafo de Lei. Aprovada a Inclusão e Inversão do Projeto de Lei 

nº 148/2020 de autoria do Poder Executivo, “Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

a conceder subvenção econômica em favor da Companhia Metropolitana de 

Transportes Coletivos – CMTC no valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem 

mil reais). com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 

Aprovação – Relatora: Vereador Welington Peixoto -  1ª votação. Foi aprovado e 

encaminhado a Comissão de Finanças e Orçamento. Aprovada a Inclusão e 

Inversão do Projeto de Lei nº 361/2019 de autoria do Vereador Anderson Sales, 

“Dispõe sobre o direito a informação de pacientes internados menores de idade e 

idosos no Município de Goiânia e dá outras providências”, com parecer da 

Comissão de Saúde e Assistência Social, pela Aprovação – Relator: Vereador 

Gustavo Cruvinel -  2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Aprovada a 

Inclusão e Inversão do Projeto de Lei nº 088/2019 de autoria do Vereador 

Anderson Sales, “Obriga os estabelecimentos de Ensino Público e Privados de 



Educação Básica e estabelecimentos de recreação infantil a capacitar em noções 

básicas de primeiros socorros, parte de seus profissionais e funcionários e dá 

outras providências”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia, pela Aprovação – Relator: Vereador Jair Diamantino -  2ª votação. Foi 

aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a 

confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 276/2018 de autoria do 

Vereador Sargento Novandir, autoriza o executivo municipal fixar e cobrar preço 

público pela ocupação do espaço de solo em áreas públicas municipais pelo 

sistema de posteamento de rede de energia elétrica e de iluminação pública de 

propriedade da concessionária de energia elétrica, com parecer da Comissão 

Finanças, Orçamento e Economia, pela Aprovação – Relator: Vereador Zander – 

2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao  Núcleo de Processamento e Controle 

para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 339/2019 de autoria do 

Vereador Denício Trindade, insitui no calendário oficial de eventos no municipio 

de Goiânia o evento Sorria Setembro e dia do ortodontista a ser comemorado 

anualamente no dia 20 de setembro, com parecer da Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relator: Vereador: Emilson Pereira 

– 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao  Núcleo de Processamento e 

Controle para a confecção do Autógrafo de Lei.  Projeto de Lei nº 423/2019 de 

autoria do Vereador Denício Trindade, considera de utilidade pública municipal a 

Associação Nipo-brasileira de Goiás – ANBG e da outras providências, com parecer 

da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – 

Relatora: Vereadora Doutora Cristina – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado 

ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. 

Projeto de Lei nº 433/2019 de autoria do Vereador Welington Peixoto, dispõe 

sobre a identificação de entregadores de alimentos e demais produtos derivados 

de aplicações de internet que ofereçam serviçoa em domicílio,  com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 

Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão 

de Segurança Pública e Patrimonial. Projeto de Lei nº 449/2019 de autoria do 

Vereador Zander, cria a obrigatoriedade de cotas para portadores de deficiência 

auditiva em pet shops no municipio de Goiânia, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Léia Klébia 

-  1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão das Pessoas Portadoras 

de Deficiência. Projeto de Lei nº 012/2019 de autoria do Vereador Emilson 

Pereira, institui o programa Escola para todos, que oferece vagas para crianças na 

rede particular de ensino, mediante parceria pública privada e dá outras 

providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 

Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina -  1ª votação. Foi aprovado e 

encaminhado a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.  Foram 

aprovados os requerimentos: 3239/2020 do Vereador Welington Peixoto e  

3262/2020 da Vereadora Doutora Cristina. Os requerimentos nº. 3.298 a 3.358 

foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina 

a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Os requerimentos 3.359 e 3360 

foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 11:00h 



(onze horas) o Senhor Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES 

encerrou a presente Sessão e convocou outra para amanhã 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. 

 

Presidente:                           
 
 
1º. Secretário: 
 
 
2º. Secretário:                  
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Ata da quadragésima sexta (46ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 

décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão 

Mista). 

 
As nove (09) horas trinta e cinco (35) minutos, do dia vinte e sete de agosto de dois 

mil e vinte (27.08.2020), teve início a quadragésima sexta (46ª) Sessão Ordinária, 

do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador 

CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus.  Iniciando, o Senhor 

Presidente, convidou o Vereador ÁLVARO DA UNIVERSO, para ler um trecho 

bíblico e em seguida convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA para ler a Ata da 

Sessão anterior que, não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi 

declarada aprovada pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina o 

parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores: 

CLÉCIO ALVES – Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário 

em exercício; PAULO MAGALHÃES – 2º Secretário em exercício. Não houve 

expediente a ser lido. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: 

Vereador ÁLVARO DA UNIVERSO, Projeto de Lei “Autoriza a instituição da Bolsa-

atleta no Município de Goiânia e dá outras providências” e Projeto de Lei - Institui 

a Campanha Pública “Torcida Premiada 2021”, para conscientização da 

necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, 

autoriza distribuição de ingressos e dá outras providências; ANSELMO PEREIRA, 

requerimento endereçado ao Presidente da Casa “Moção de Aplauso” em favor da 

agente da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), Graziella Neres Fleury; 

ANDREY AZEREDO, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa para 

Avocação do Projeto de Lei 127/2020 “Declara de Utilidade Pública o Grupo Espírita 

Fraternidade” e Avocação do Projeto de Lei 103/2020 que “Declara a Comunidade 

Cristã Vida Nova Ministério Internacional Catedral das Nações, entidade de 

Utilidade Pública”; ROMÁRIO POLICARPO, requerimento endereçado à 

Presidência da Casa “Moção de Aplauso” ao ex-servidor aposentado Sebastião 

Benedito de Paula Rocha; DIVINO RODRIGUES, Projeto de Lei que “Institui no 

âmbito do Município de Goiânia o Projeto adote um complexo esportivo, quadra e 

campo de futebol, e dá outras providências”; SARGENTO NOVANDIR, Projeto de Lei 

que “Altera o Artigo 3º da Lei 10.488 de junho de 2020, que estabelece critérios para 

reativação de contratos dos servidores”; ALFREDO BAMBÚ, requerimentos 

endereçados a SEINFRA e COMURG;  WELINGTON PEIXOTO, requerimentos 

endereçados a SEINFRA; EMILSON PEREIRA, requerimento endereçado a ENEL; 

Dr. GIAN, requerimentos endereçados a SEINFRA, DENÍCIO TRINDADE, 

requerimentos endereçados a CMTC, SEINFRA, condolências à família da Sra. Maria 

Rosa Sena, família do Sr. João Hélio Freitas, família do Sr. Antônio de Souza Almeida 

e à família da Sra Miguelina Gonçalves Prates. A Vereadora Dra. CRISTINA solicitou 

registro em Ata presença honrosa da Sra. Regina Perri. Justificou ausência: 



Vereador ROGÉRIO CRUZ, tendo em vista que se encontra em reunião, tratando de 

assuntos para beneficiar o município. Às 10:04h (dez horas e quatro minutos) o 

Senhor Presidente em exercício Vereador CLÉCIO ALVES passou para a 

Ordem do Dia:  Foi colocado em apreciação e “aprovado” o Projeto de Resolução 

008/2020 - Pedido de Licença de 121 (cento e vinte e um) dias, sem remuneração, 

do Vereador Paulo Daher para tratar de interesse particular a partir de 1º/09/2020 

(primeiro de setembro de dois mil e vinte). Em seguida foi aprovada a Inclusão e 

Inversão do Projeto de Lei Complementar nº 013/2018 de autoria do Vereador 

Anderson Sales, “Acresce Parágrafo e Incisos ao Artigo 72 da Lei Complementar 

177 de 09 de janeiro de 2008 (Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do 

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

Constituição, Justiça e Redação - pela Aprovação – Relator: Vereador Jorge Kajurú 

- 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de Obras e Patrimônio. 

Projeto de Lei nº 027/2019 de autoria da Vereadora Sabrina Garcez, institui a 

política municipal de combate à obesidade infantil no município de Goiânia, com 

parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social, pela Aprovação – Relator: 

Vereador Doutor Gian – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 

403/2019 de autoria da Vereadora Tatiana Lemos, altera o artigo 1º da Lei nº 

10.406, de 03 de outubro de 2019, que veda a tarifação conjunta dos serviços públicos 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas localidades sem acesso a 

rede coletora de esgoto em Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla Tejota – 1ª 

votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de Direitos do Consumidor. 

Projeto de Lei nº 117/2020 de autoria do Vereador GCM Romário Policarpo, altera 

a Lei nº 10.419, de 04 de novembro de 2019, que institui o Fundo Especial da Câmara 

Municipal de Goiânia e dá outras providências, com parecer da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Economia, pela Aprovação – Relator: Vereador Anselmo 

Pereira – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao  Núcleo de Processamento e 

Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 129/2020 de 

autoria do Vereador Cabo Senna, declara como entidade de Utilidade Pública no 

municipio de Goiânia o Ministério Aliança Atos 2.39, e dá outras providências, com 

parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 

Vereadora: Priscilla Tejota – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de 

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.  Projeto de Lei nº 137/2020 de autoria do 

Vereador Cabo Senna, declara como entidade de Utilidade Pública no Municipio de 

Goiânia a Associação da União dos Militares dos Estado de Goiás – UNIMIL, pessoa 

juridica de direito privado, sem fins lucrativos, com Sede no Municipio de Goânia, com 

parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 

Vereadora Doutora Cristina  – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão 

de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Foram aprovados os requerimentos: 

3195/20 do Vereador Doutor Gian; 3359/20 da Vereadora Tatiana Lemos; 3193 e 

3194/20 da Vereadora Sabrina Garcêz. Às 10:39h (dez horas trinta e nove 

minutos) o Senhor Presidente suspendeu a Sessão para uso da Tribuna Livre: 

Sra. Carolina Mourão – Presidente da Confederação Nacional de Proteção dos 



Animais. Reaberta a Sessão às 10:52h (dez horas cinquenta e dois minutos). Os 

requerimentos nº. 3.361 a 3.398 foram aprovados de plano, pelo Senhor 

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

Interno. O requerimento 3.399 e 3402 foram enviados à Diretoria Legislativa para 

serem inseridos em Pauta. Às 10:53h (dez horas e cinqüenta e três minutos) o 

Senhor Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES encerrou a 

presente Sessão e convocou outra para próxima terça-feira no horário 

regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada 

pelos membros da Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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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