
 

Ata da trigésima (30ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 
(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

(Sessão Presencial e Virtual) 

 

As nove (09) horas e vinte e três (23) minutos, do dia primeiro de julho de dois mil e 
vinte (01.07.2020), teve início a trigésima (30ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano, 
da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ZANDER 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, o convidou o 
Vereador ANSELMO PEREIRA a ler a Ata da Sessão anterior que, não havendo 
pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo Senhor Presidente 
em exercício, 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; ZANDER – 2º 
Secretário em exercício. O Vereador ANSELO PEREIRA solicitou que se constasse 
em ata o fato da Câmara Municipal de Goiânia estar funcionando em meio à 
pandemia, para cumprir dessa forma seu dever e que as Sessões estão sendo 
realizadas de forma mista (presencial/virtual). Em seguida, o Vereador Felizberto 
Tavares agradeceu o Presidente da SEDETEC. Dra. Cristina apresentou 
verbalmente os requerimentos à SMS a fim de integrar, mesmo que como ouvinte, a 
Comissão que vai tratar sobre as OS e outro solicitando explicações sobre o 
desligamento de médicos e profissionais da saúde no período da pandemia. Não 
houve Expediente a ser lido. O Vereador Sargento Novandir e o Vereador Anselmo 
Pereira solicitaram um minuto de silêncio pelo falecimento de Osvaldino Rodrigues 
Nunes (pai do Capital Rasmussen, hoje Major Rasmussen)  e do Dr. Ciro, ambos 
vítimas de COVID-19. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: 
ALVARO DA UNIVERSO,  Projeto de Lei  que dispõe sobre o programade auxílio 
emergencial paara os profissionais da cultura e da arte, e do esporte no âmbito do 
Município de Goiânia e dá outras providências; PRISCILLA TEJOTA, Projeto de Lei  
que dispõe sobre a obrigatoriedade do município Goiânia garantir uma indenização 
financeira aos profissionais da saúde pública, vítimas de COVID-119, ou a seus 
familiares  e requerimento endereçado à SEINFRA; DENÍCIO TRINDADE, 
requerimentos endereçados à familia de Dalbi Manrique (pelo seu falecimento), 
COMURG, ENEL e SEINFRA; FELIZBERTO TAVARES, requerimento endereçado 
à SEINFRA; ANDERSON SALES, Projeto de Lei  que concede denominação à área 
localizada na Rua 14ª, S/N, no Conjunto Riviera, APM4, que passa a se chamar 
Centro Esportivo do Conjunto Riviera. Às 10:07h (dez horas) o Senhor Presidente 
passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 057/20 de autoria do Prefeito 
Municipal, dispõe sobre diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o 
exercício de 2021 e dá outras providências, com parecer da Comissão Mista, 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 323/18 de autoria do Vereador Zander, autoriza o poder 
executivo a criar o centro de  acolhimento animal (CAA) de cães e gatos, no âmbito 
do municipio de Goiânia e da outras proviências, com parecer da Comissão de 
Proteção, Direitos e Defesa dos Animais, pela Aprovação – Relator: Vereador Álvaro 
da Universo – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento 
e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 102/19 de 



autoria da Vereadora Léia Klébia, cria o serviço de disque denúncia de maus tratos 
e abandono de animais, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e 
Ordenamento Urbano, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 2ª 
votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 056/20 de autoria do Vereador 
Andrey Azeredo, dispõe sobre aplicação de penalidade pela prática de elevação 
abusiva de preços enquanto vigorar a situação de calamidade pública no municipio 
de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla Tejota – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão dos Direitos do Consumidor. Projeto de Lei nº 063/20 de 
autoria do Vereador Gustavo Cruvinel, dispõe sobre a repactualção de 
empréstimos consignados aos servidores públicos, aposentado e pensionistas do 
municipio de Goiânia e da outras providências, com parecer da Comissão de de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana 
Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Trabalho e 
Servidores Públicos. Projeto de Lei nº 066/20 de autoria do Vereador GCM 
Romário Policarpo, denomina “Viaduto Regina Pimenta Peixoto Moura” o Viaduto 
construído na Marginal Botafogo com a Avenida Leste-oeste em Goiânia, com 
parecer da Comissão de de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – 
Relator: Vereador Divino Rodriguess – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à 
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 
078/20 de autoria do Vereador Álvaro da Universo, dispõe sobre a liberação de 
via ou parte das vias públicas para o trânsito exclusivo de bicicletas durante o périodo 
de enfrentamento ao novo coronavírus, no municipio de Goiânia e da outras 
providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Léia Klébia – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto 
de Decreto Legislativo nº 060/20 de autoria do Vereador Andrey Azeredo, 
concede Título Honorífico de Cidadão Goianiense ao Senhor Osvaldo Moreira 
Guimarães pelos relevantes serviços prestados ao Municipio de Goiânia, com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: 
Vereador Zander – Votação Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle. Foram aprovados os requerimentos: 2524/20 da 
Vereadora Doutora Cristina; 2591, 2592 e 2688/20 do Vereador Cabo Sena  e 
2687/20 do Vereador Emilson. O Vereador Carlin Café teve sua ausência 
justificada através de Ofício apresentado por sua assessoria. Os 
requerimentos nº. 2.691 a 2.696 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, 
de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Às 
12:01h (doze horas um minuto) o Senhor Presidente em exercício, Vereador 
WELINGTON PEIXOTO, 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. 
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Ata da trigésima primeira (31ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

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

 

As nove (09) horas e vinte e dois (22) minutos, do dia dois de julho de dois mil e vinte 

(02.07.2020), teve início a trigésima  primeira (31ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) 

ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO AVES que 

a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou 

o Vereador ANSELMO PEREIRA0, 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 AVES – Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA - 1º 

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

Expediente foram lidos os seguintes documentos: Memorando nº 050/2020 – De 

autoria do Vereador Paulo Magalhães; informando que o Vereador Paulo Magalhães 

é o Líder da Bancada do Partido Democratas nessa Casa de Leis. Ofícios nº. 327 e 

328/20 do Gabinete do Prefeito, trazendo conhecimento sobre a abertura de créditos 

adicionais extraordinários. A Vereadora Dra. Cristina solicitou a realização de um 

minuto de silêncio pelo falecimento de Caio Martins Guedes, médico goiano, residente 

em Curitida, acometido pela COVID-19. Apresentaram matérias os seguintes 

Vereadores: DRA. CRISTINA, requerimentos endereçados à SMS (solicitando 

informações sobre a previsão de entrega do Cais Cândida de Morais, cópia dos 

Processos Administrativo nº. 83641908/2020, bem como sua participação nas 

reuniões da Comissão formada através da Portaria nº. 209/20, informações sobre o 

deslaigamento de profissionais de saúde que tiveram seus contratos finalizados com 

a abertura do novo processo seletivo); ÁLVARO DE UNIVERSO, Projeto de Lei 

Complementar  que dispõe sobre condições especiaispara a colocação de mesas e 

cadeiras em logradouros públicos por bares, restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres até 31 de dezembro de 2020 e requerimento 

endereçado ao Prefeito; DR. GIAN, Projeto de Lei  que reconhece a atividade religiosa 

no Município de Goiânia como essencial em tempos de crises ocasionadas por 

moléstias contagiosas ou catástrofes naturais; requerimento endereçado ao 

Presidente da Casa solicitando a concesssão da Medalha do Mérito Ecológico Sulivan 

Silvestre de Oliveira ao Senhor eedson Cândido Ribeiro – Tenente Coronel da Polícia 

Militar do Estado de Goiás pelos serviços prestados ao Município de Goiânia; 

FELIZBERTO TAVARES, requerimento endereçado ao Prefeito de Goiânia; 

WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados ao Prefeito e ao Presidente do 

Ceasa e ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereeçados à COMURG e 

SEINFRA. Às 9:47hs (nove horas e quarenta e sete minutos), o Senhor 

Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES, passou para o Pequeno Expediente. 

Fizeram uso da Tribuna os Vereadores Paulo Magalhães e  Felizberto Tavares. 



Às 10:20hs (dez horas e vinte minutos) o Senhor Presidente passou para a 

Ordem do Dia: Veto nº 090/19 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral 

oriundo do Projeto de Lei nº 277/2018 de autoria do Vereador Zander Fábio - Que 

dispõe sobre implantação de bebedouros e comedouros para cães em praças públicas 

do municipio de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, pela Rejeição do Veto – Votação Única, Relatora: Vereadora Léia Klébia. 

Foi mantido o referido Veto, por maioria (com voto do Vereador Paulo Magalhães pela 

derrubada) e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar 

ao Prefeito. Projeto de Lei nº 065/20 de autoria do Prefeito Municipal, institui o 

Fundo Municipal de Saneamento Básico de Goiânia (FMSB) e altera a Lei nº. 9.787/16 

que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico, com parecer da Comissão de 

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

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

Orçamento.Os requerimentos nº. 2.697 a 2.703 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. 2.704 a 2.708 foram enviados à Diretoria 

Legislativa para serem inseridos em pauta. Às 11:29hs (onze horas e vinte e nove 

minutos) o Senhor Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, encerrou a 

presente sessão por falta de quórum para votação dos demais projetos e 

requerimentos. 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 trigésima segunda (32ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

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

 

As nove (09) horas e vinte e dois (22) minutos, do dia sete de julho de dois mil e vinte 

(07.07.2020), teve início a trigésima  segunda (32ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) 

ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO AVES 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 AVES – Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em 

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

lidos os seguintes documentos: Ofícios nº. 329 e 330/20 do Gabinete do Prefeito, 

trazendo conhecimento sobre a abertura de créditos adicionais extraordinários. 

Anselmo Pereira, Paulo Magalhães, Álvaro da Universo e Dra. Cristina solicitaram a 

realização de um minuto de silêncio em razão ao falecimento de Ronaldo Antônio (do 

Atlético Goianiense), da Feirante, Senhora Mira e de Otávio Daher (Tavinho Daher). 

Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: CABO SENNA, requerimento 

endereçado ao Presidente da Câmara (solicitando realização de Moção de 

Condolências e Solidariedade à Família do subtenente da Polícia Militar do Estado de 

Goiás, Luiz Fernando Ferreira, de 51 anos, falecido no último sábado, vítima de Covid, 

representando todas as demais vítimas fatais do novo Coronavírus); FELIZBERTO 

TAVARES, Projeto de Decreto Legislativo  que concede Título Honorífico de 

Cidadania Goianiense ao Senhor Cremildo da Silva Santos, requerimento endereçado 

ao Presidente da Casa (solicitando a realização de Sessão Especial Virtual em 

Homenagem ao Dia Estadual do Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás); 

LUCAS KITÃO, Projeto de Lei Complementar  que altera a Lei Complementar nº.2-3, 

de 29 de janeiro de 2010, institui convênios ou concessões comuns de parcerias 

público-privadas e dá outras providências, requerimentos endereçados à SEINFRA e 

ao Prefeito; CARLIN CAFÉ, Projeto de Lei  que dispõe sobre a obrigação de 

alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de 

energia elétrica e dá outras providências; DENÍCIO TRINDADE, Projeto de Lei  que 

institui no Calendário Oficial do Eventos no Município de Goiânia a Semana do 

Cooperativismo e dá outras providências, requerimentos endereçados à família de 

Fadoé e Fádua Marinho oferecendo condolências pelo seu falecimento e à COMURG; 

ANSELMO PEREIRA, requerimento endereçado ao Presidente da Câmara 

(solicitando realização de Sessão Especial em Homenagem aos 210 anos do 

Aniversário de Campinas); PAULINHO GRAUS, Projeto de Decreto Legislativo  que 

susta total o Decreto nº. 1242, de 30 de Junho de 2020, que dispõe sobre adesão ao 

sistema de revezamento de atividades econômicas organizadas para a produção ou 



a circulação de bens e de serviços que especifica; KLEYBE MORAIS, requerimento 

endereçado ao Prefeito; DR. PAULO DAHER, requerimentos endereçados à 

COMURG, PREFEITO e à SEINFRA; EMILSON PEREIRA, requerimentos 

endereçados à SMT e TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados à COMURG 

e SEINFRA. Às 9:47hs (nove horas e quarenta e sete minutos), o Senhor 

Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES, passou para o Pequeno Expediente. Fez 

uso da Tribuna o Vereador Paulo Magalhães. Às 10:15hs (dez horas e quinze 

minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 006/20 de 

autoria do Prefeito Municipal, Veto Parcial oriundo do Projeto de Lei nº 288/2019 de 

autoria do Prefeito - Que altera o artigo. 15 da Lei nº 9.354/13, que dispõe sobre o 

plano de carreira e vencimentos da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, com 

parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto – 

Votação Única, Relator: Vereador Zander. Foi rejeitado o referido Veto, por maioria, e 

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. 

Veto nº 014/20 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral oriundo do Projeto de 

Lei nº 038/2019 de autoria do Vereador Tiãozinho Porto - Que altera o artigo. 4º e 

acrescenta os artigos. 5º e 6º à Lei nº 10.258, que dispõe sobre garantia de vagas 

para irmão no mesmo estabelecimento de ensino público no municipio de Goiânia, 

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

Veto – Votação Única, Relator: Vereador Zander. Foi rejeitado o referido Veto, por 

maioria e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 

Prefeito. Projeto de Lei nº 117/19 de autoria da Vereadora Doutora Cristina, institui 

no calendário Oficial de eventos do municipio de Goiânia a “Semana Municipal da 

Conscientização sobre a Esquizofrenia” 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 

128/19 de autoria do Vereador Felizberto Tavares, denomina Praça Tarsila do 

Amaral, a Praça localizada entre entre as Ruas PS9, PS10 e Avenida Torino Jardim 

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

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

encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto 

de Lei nº 185/19 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, concede permissão de 

uso de área no Setor Brisas do Cerrado, nesta capital ao Grupo Espírita Amor e Vida, 

com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela 

Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 2ª votação. Foi aprovado e 

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo 

de Lei. Projeto de Lei nº 324/19 de autoria do Vereador Carlin Café, denomina 

“Praça do Cerrado”, a Praça que será inaugurada no bairro Brisas do Cerrado Goiânia, 

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

Relatora: Vereadora Priscilla Tejota – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à 

Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 414/20 

de autoria do Vereador Lucas Kitão, dispõe sobre a política municipal de uso da 

cannabis para fins medicinais e distribuição gratuita de medicamentos prescritos a 

base da palnta inteira ou isolada, que contenha em sua formula as substâncias CBD 



ou THC nas unidades de saúde pública, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla Tejota – 1ª 

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

Projeto de Lei nº 423/19 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 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 020/20 de 

autoria do Vereador Andrey Azeredo, institui e inclui no calendário oficial de eventos 

do muncipio de Goiânia o dia do Jovem Empreendedor, a ser comemorado 

anualmente no dia 21 de novembro, com parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 1ª 

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

Tecnologia. Foi aprovada a inclusão do Projeto de Lei nº. 254/19. Projeto de Lei nº 

254/19 de autoria do Vereador Paulo Magalhães e outro, que denomina complexo 

viário Luis José da Costa (Leando da dupla Leandro e Leonardo) o viaduto situado na 

Avenida Jamel Cecílio com Alameda Botafogo e Alameda Leopoldo de Bulhões, com 

parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela 

Aprovação – Relator: Vereador Wellington Peixoto – 2ª votação. Foi aprovado e 

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo 

de Lei. Foi aprovada a inclusão do Projeto de Lei nº. 049/20. Projeto de Lei nº 049/20 

de autoria do Vereador Zander, que altera o nome da Rua Sergipe, localizada no 

Setor Urias Magalhães, para Rua Atlético Goianiense 1937, com parecer da Comissão 

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

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

Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Foi aprovada a 

inclusão do Projeto de Lei nº. 107/20. Projeto de Lei nº 107/20 de autoria do 

Vereador Dr. Gian, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a Igreja Apostólica 

Fonte da Vida, organização religiosa sem fins lucrativos, inscrita no CPNPJ nº. 

10.378.555/0001-25, por prazo indeterminado, com sede e foro em Goiânia, com 

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

Relator: Vereador Zander – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Foram aprovados 

os requerimentos: 2689/20 do Vereador Carlin Café e 2704, 2705, 2706 e 2707/20 

da Vereadora Doutora Cristina. Os requerimentos nº. 2.709 a 2.747 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. 2.748 foi enviado à Diretoria 

Legislativa para ser inserido em pauta. Às 11:49hs (onze horas e quarenta e nove 

minutos) o Senhor Presidente em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, encerrou a 

presente sessão e convocou a próxima para quinta-feira, dia 09/07. 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.x.x. 

 

Presidente:   1º Secretário:   2º Secretário: 



 
 

 

Ata da trigésima terceira (33ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

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

 

 

As nove (09) horas e vinte e dois (22) minutos, do dia nove de julho de dois mil e vinte 

(09.07.2020), teve início a trigésima  terceira (33ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) 

ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO AVES que 

a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, convidou 

o Vereador KLEYBE MORAIS, para ler um trecho bíblico e, em seguida, convidou o 

Vereador ANSELMO PEREIRA 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 AVES – Presidente em exercício; 

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

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

Mensagem nº 019/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei 

nº 036/20, Projeto de Lei nº 266/19, processo nº 20191200, de autoria do Vereador 

Paulo Magalhães – Autoriza a instituição do serviço de táxi-lotação no município de 

Goiânia e revoga a Lei nº 5.467, de 16 de abril de 1979. Apresentaram matérias os 

seguintes Vereadores: ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à 

SEDETEC, SEINFRA, AMMA, COMURG e ao Prefeito; FELIZBERTO TAVARES, 

requerimento endereçado ao Presidente da SEMAD; ALVARO DA UNIVERSO, 

requerimento endereçado à SMT; DENÍCIO TRINDADE, requerimento endereçado às 

famílias de Célio Ofugi, Plínio Zica e à familia de Altair Marcório, à SMT e à COMURG; 

DIVINO RODRIGUES, Projeto de Lei que  denomina a Praça situada entre a Rua 601 

com a Rua 608, equina com Av. Contorno, localizada no bairro São José, como Praça 

Francisco de Assis do Nascimento e dá outras providências; LUCAS KITÃO, Projeto 

de Resolução que inclui os arts. 68-A e 68-B à Resolução 026, de 19 de dezembro de 

1991 – Regimetno Interno da Câmara Municipal de Goiânia, requerimento endereçado 

à AMMA; CABO SENNA, requerimentos endereçados ao Prefeito e ao Presidente da 

Casa (solicitando realização de moção de  aplausos e reconhecimentos a militares) e 

SABRINA GARCÊZ, requerimento endereçado ao Prefeito;  GCM ROMÁRIO 

POLICARPO, Projeto de Lei que 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. Às 9:47hs (nove horas e quarenta e sete minutos), o Senhor 

Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES, passou para o Pequeno Expediente. Fez 

uso da Tribuna o Vereador Paulo Magalhães. Às 10:03hs (dez horas e três 

minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 017/20 de 

autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral oriundo do Projeto de Lei nº 297/2018 

de autoria do Vereador Izídio Alves - Que dispõe sobre a instalação do sistema de 



ecobarragem na rede hidrográfica municipal, e da outras providências, com parecer 

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

Única, Relatora: Vereadora Doutora Cristina. Foi rejeitado, por maioria, o referido Veto 

e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. 

Projeto de Lei nº 223/19 de autoria do Vereador Divino Rodrigues, dispõe sobre a 

obrigatóriedade de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos orgânicos no 

âmbito do municipio de Goiânia, e da outras providências, com parecer da Comissão 

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

Sales-Bokão – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão do Meio 

Ambiente. Projeto de Lei nº 013/20 de autoria do Vereador Tiãozinho Porto, fica 

instituido como marco inicial dos mutirões nos bairros, o segundo final de semana do 

mês de outubro, no calendário oficial do municipio de Goiânia, com parecer da 

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

Priscilla Tejota – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 023/20 de autoria do Vereador 

Alfredo Bambu, dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para 

pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias, com parecer da Comissão 

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

Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão das Pessoas 

Portadoras de Deficiência e/ou necessidades especiais. Projeto de Lei nº 048/20 de 

autoria do Vereador Alfredo Bambu, dispõe sobre a determinação obrigatória de 

higienização periódica em carrinhos e cestas de compras em supermercados e 

estabelecimentos congêneres, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Foram 

concedidas vistas ao Vereador Denício Trindade. Projeto de Lei nº 079/20 de autoria 

do Vereador Emilson Pereira, proíbe que planos e operadoras de saúde no 

municipio de Goiânia se recusem a prestação de serviços a pessoas contaminadas 

pela covid-19 em razão do prazo de carência de contratos, com parecer da Comissão 

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

– 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão dos Direitos do Consumidor. 

Projeto de Lei nº 003/20 de autoria da Mesa Diretora, altera a redação do § 2º do 

artigo. 71 da resolução nº 026, de 19 de dezembro de 1991 – Regiemnto Interno da 

Câmara Municipal de Goiânia (concessão de titulo de cidadania), com parecer da 

Comissão Mista, projeto Avocado – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à 

Diretoria Legislativa para aguardar inserção de pauta. Projeto de Lei nº 004/20 de 

autoria da Mesa Diretora, altera a resolução nº 026, de 19 de dezembro de 1991 – 

Regiemnto Interno da Câmara Municipal de Goiânia (caso de estado de calamidade 

pública), com parecer da Comissão Mista, pela Aprovação – Relator: Vereador 

Gustavo Cruvinel – 1ª votação. Foram concedidas vistas ao Vereador Denício 

Trindade. Foram aprovados os requerimentos: 2708/20 do Vereador Doutor Gian e 

2748/20 do Vereador Cabo Senna. Os requerimentos nº. 2.749 a 2.768 foram 

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

“a” do artigo 82 do Regimento Interno. O requerimento nº. 2.769 foi enviado à 

Diretoria Legislativa para ser inserido em pauta. Às 11:52hs (onze horas e cinquenta 

e dois minutos) o Vereador KLEYBE MOARIS encerrou a presente sessão e 



convocou outra para a 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 
Presidente: 

1ºSecretário:  

2º Secretário: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Ata da trigésima quarta (34ª) 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 um (21) minutos, do dia quatorze de julho de dois mil e 

vinte (14.07.2020), teve início a trigésima  quarta (34ª) 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 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 ROMÁRIO POLICARPO – Presidente; ANSELMO 

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

No Expediente foi lido o seguinte documento: Ofício nº 336/20 do Gabinete do 

Prefeito – Mensagem para conhecimento sobre a abertura de créditos adicionais 

extraordinários à Secretária Municipal de Finanças no montante de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Foi realizado um minuto de silêncio em razão do falecimento do 

Subtenente da PM/GO, Elvis Silva Araújo e Sra. Natalina Maria Meireles. 

Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: DR. PAULO DAHER, Projeto de 

Lei  que autoriza o Chefe do Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de 

Saúde a disponibilizar gratuitamente à população goianiense o Kit Tratamento 

Precoce (Ivermectina 6mg/30kg de peso, dose única: Zinco quelato 50mg; Vitamina D 

50.000 U) como forma para criar uma barreira imunológica ao tratamento do 

coronavírus COVID-19; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados à 

COMURG; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados  à SEINFRA; CABO 

SENNA, requerimentos endereçados ao Presidente da Câmara Municipal de Goiânia 

(solicitando envio de Moção de Condolências e Solidariedade às famílias dos 

honrados, vítimas de Covid-19, ambos falecidos em 10.07.2020, Subtenente da 

PM/GO, Elvis Silva Araújo e Sra. Natalina Maria Meireles; LUCAS KITÃO, 

requerimentos endereçados à COMURG, SMT e ao Presidente da Casa (solicitando 

realização de audiência pública on-line no dia 05 de agosto de 2020 para discutir a 

Terapêutica Canábica); DRA. CRISTINA, requerimento endereçado à SEINFRA; 

EMILSON PEREIRA, Projeto de Lei  que obriga as empresas concessionárias do 

serviço de transporte coletivo do município de Goiânia a instalar dispensadores de 

alcool em gel no interior dos veículos desse serviço; DR. GIAN e outros; requerimento 

endereçado à SMS (solicitando a adoção de Proposta de Enfrentamento da Covid-19 

na Atenção Primária, através de tratamento precoce); LÉIA KLÉBIA, requerimentos 

endereçados à SEINFRA e DENÍCIO TRINDADE, requerimentos endereçados à 

SEINFRA, SMT e à família do senhor Francisco Luciano Barbosa. Com a palavra, o 

Vereador Cabo Senna, relator do Projeto de Lei Complementar 023/20 (que versa 

sobre o Plano Diretor de Goiânia), determinou prazo de entrega máximo das emendas 



das Comissões e Subcomissões até o dia 21 (vinte e um) do mês vigente para que 

possam ser contempladas no relatório que está sendo elaborado por ele, vez que o 

Plano Diretor é um projeto de suma importância e que deve ser tratado com seriedade 

e prioridade. Às 9:32hs (nove horas e trinta e dois minutos), o Senhor Presidente 

em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, passou para o Pequeno Expediente. 

Fizeram uso da Tribuna os Vereadores Paulo Magalhães e Carlin Café. O 

Vereador Clécio Alves solicitou que a partir de amanhã as sessões fossem somente 

da forma presencial. Os Vereadores Felizberto Tavares e Gustavo Cruvinel 

impugnaram tal fato, uma vez que não podem comparecer por terem sido infectados 

com o COVID-19, mas tem o direito de se manifestar e participar das votações e que, 

através da sessão mista (presencial e virtual), tal como está acontecendo, tem 

possibilitado isso, não tendo motivo de mudar a forma. O Presidente da Câmara, 

Vereador Romário Policarpo, destacou que as sessões serão sim presenciais, vez 

que a cidade de Goiânia está aberta. O Vereador Gustavo Cruvinel solicitou registro 

em ata da sua indignação dessa decisão da Mesa Diretora de tolhir seu direito de 

participação via on-line. Às 10:15hs (dez horas e quinze minutos) o Senhor 

Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 074/19 de autoria do 

Vereador Sargento Novandir, institui o diploma aluno destaque para estudantes do 

6º (sexto) ao 9º (nono) ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação 

do municipio de Goiânia e dá outras providências, com parecer da Comissão de 

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

Anselmo Pereira – 2ª votação. Foram concedidas vistas ao autor da matéria. Projeto 

de Lei nº 245/19 de autoria do Vereador Carlin Café, dispõe sobre a implementação 

do aplicativo Escolargyn para fins de facilitar a identificação por parte dos usuários 

dos veículos de transporte escolar devidamente cadastrados junto ao orgão municipal 

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

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

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

Lei nº 328/19 de autoria da Vereadora Doutora Cristina, reconhece como primeiro 

Plano Diretor do Município de Goiânia o Plano Diretor pelo arquiteto e urbanista Attílio 

Corrêa Lima, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 

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

encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto 

de Lei nº 382/19 de autoria do Prefeito Municipal, cria e denomina o CMEI – Centro 

Municipal de Educação Infantil São Cristóvão, localizado na Rua dos Missionários, 

QD. 34, LT. 14, nº 1.125 – Bairro Rodiviário, Goiânia GO, com parecer da Comissão 

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

Tejota – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 077/20 de autoria do Vereador Doutor 

Paulo Daher, autoriza o chefe do executivo municipal a criar um memorial pelas 

vitimas do coronavírus COVID-19 e da outras providências, com parecer da Comissão 

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

Sales – 1ª votação. Foram concedidas vistas ao Vereador Paulo Magalhães. Projeto 

de Lei nº 003/20 de autoria da Mesa Diretora, altera a redação do § 2º do artigo. 71 

da resolução nº 026, de 19 de dezembro de 1991 – Regimento Interno da Câmara 



Municipal de Goiânia (concessão de titulo de cidadania), com parecer da Comissão 

Mista, projeto Avocado – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para confecção da alteração da Resolução. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 059/19 de autoria do Vereador Paulinho Graus, concede 

Título Honorífico de Cidadania a Cantora Marilía Dias Mendonça pelos estimados 

serviços prestados ao municipio de Goiânia, com parecer da Comissão de 

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

– Votação Única. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 

Controle. Foi aprovada a inclusão do Projeto de Lei nº. 303/19. Projeto de Lei nº 

303/19 de autoria do Vereador Anderson Sales-Bokão, que determina a fixação de 

placas, cartaz ou banners, informando endereço e o número telefônico dos Conselhos 

Tutelares nos estabelecimentos de ensino público e privaddo e dá outras 

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

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

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

o requerimento: 2769/20 do Vereador Cabo Senna. Os requerimentos nº. 2.770 a 

2.797 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. 2.798 

e 2.799 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em pauta. Às 

11:26hs (onze horas e vinte e seis minutos) o Senhor Presidente, Vereador 

ROMÁRIO POLICARPO, encerrou a presente sessão e convocou a próxima para o 

dia seguinte no horário regimental e de forma presencial. Para constar lavrei esta que, 

lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Mesa.x.x.x.x.x 

 

Presidente:                               

1º Secretário:                           

2º Secretário: 

                      

 

 

 

 

 



 
 

Ata da trigésima quinta (35ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

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

 
As nove (09) horas e 32 (trinta e dois) minutos, do dia quinze de julho de dois mil e 

vinte (15.07.2020), teve início a trigésima  quinta (35ª) 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: Ofícios 343, 344 e 345/20 do 

Gabinete do Prefeito – mensagem para conhecimento sobre a abertura de créditos 

adicionais extraordinários nos valores de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 24.900,00 (vinte quatro mil e novecentos reais). 

Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: CABO SENNA, requerimento 

endereçado ao Governador Ronaldo Caiado e ao Prefeito Iris Rezende (solicitando 

erevisão nos recentes decretos para autorizar a flexibilização e retorno imediato das 

Creches e Bercários; SABRINA GARCÊZ, requerimento endereçado à COMURG 

(solicitando informações e esclarecimentos quantos aos motivos da retirada dos 

adicionais de insalubridade e da taxa de limpeza de cabina para os servidores 

operacionais lotados para trabalhar na coleta em caminhões caçamba e a lista dos 

servidores lotados nesta função); PRISCILLA TEJOTA, requerimentos endereçados 

à SMS (solicitando esclarecimentos sobre as denúncias de falta de medicamentos 

para tratamento de depressão e outros sintomas psiquiátricos, denúncias de falta de 

fórmula infantil e suplemento alimentar (Ensure), esclarecimentos sobre as denúncias 

quanto ao não obedecimento de prazo de devolução e realização dos exames de 

rotina do Centro de Saúde da Vila União); WELINGTON PEIXOTO, requerimento 

endereçado ao Prefeito Municipal (solicitando que se avoque o Projeto de Emenda à 

Lei Orgânica nº. 004/20, Protocolo nº. 2020/0693, que se encontra junto à Comissão 

Mista, após esgotar o prazo); PAULO MAGALHÃES, Projeto de Lei Complementar  

que modifica dispositivos da Lei Complementar nº. 014, de 29 de dezembro de 1992 

– Código de Posturas do Município – sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras 

em frente às residências e estabelecimentos comerciais; Projeto de Lei Complementar  

que modifica dispositivos da Lei Complementar nº. 014, de 29 de dezembro de 1992 

– Código de Posturas do Município – para que o Executivo Municipal possa realizar 

serviços públicos nos condomínios habitacionais construídos para pessoas de baixa 

renda; Projeto de Lei  que institui data comemorativa de aniversário do residencial 

Santa Fé e dá outras providências; requerimento endereçado à AMMA; ZANDER, 

Projeto de Lei que institui o Festival Goiânia Online e dá outras providências. Às 



9:35hs (nove horas e trinta e cinco minutos), o Senhor Presidente, Vereador 

ROMÁRIO POLICARPO, passou para o Pequeno Expediente. Dra. Cristina 

destacou a irresponsabilidade e covardia do Executivo Municipal em suspender o 

contrato de trabalho de mais três mil pessoas e sugeriu o convite ao Secretário de 

Educação para explicar tal situação; disse ainda que quer somar seu nome ao Decreto 

Legislativo apresentado pelas outras parlamentares. O Vereador Lucas Kitão repudiou 

o Decreto 896/20 da Prefeitura de Goiânia, que denota falta de humanidade e respeito 

às pessoas, apresentou requerimento para que a Prefeitura e prorrogue a validade as 

certidões de validade fiscal para micro e pequenos empresários. O Vereador Zander 

demonstrou preocupação em relação ao cenário municipal atual e ressaltou a 

importância dos Vereadores cobrarem uma postura da Prefeitura. O Presidente 

Romário Policarpo ressaltou sua indignação em relação à Prefeitura, vez que a 

Câmara tentou doar 6 (seis) milhões de reais para utilização dessa verba para o 

combate ao COVID-19 e que não está vendo otimização da referida verba no que 

tange a essa finalidade. O Vereador Clécio Alves apoiou o corte de despesas de onde 

se puder enxugar; no entanto, se demonstrou contra a suspensão desses contratos 

de trabalho de mais de 3.000 trabalhadores. O líder do Prefeito, Vereador Welington 

Peixoto, justificou o ato do Prefeito, afirmando que este foi orientado juridicamente 

para realizar tal suspensão dos contrários temporários da educação e que foi algo 

necessário. O Vereador Andrey Azeredo e demais Vereadores do MDB apresentaram 

requerimento para que se devolva à Prefeitura a economia advinda do duodécimo da 

Câmara, para que assim não haja a necessidade da suspensão desses contratos de 

trabalho. O Parlamentar Carlin Café afirmou ser uma grandeza de todos os 

Vereadores estarem procurando soluções para acalentar esses pais de mães de 

família que foram surpreendidos com as consequências dessa pandemia. O Vereador 

Anderson Sales disse estar muito triste diante das demissões de mais de três mil 

professores, que precisam trabalhar e ressaltou que deve se achar o meio termo e 

realizar cortes diferentes. O Vereador Denício Trindade disse que a Câmara está 

cumprindo com o seu papel e apresentou requerimentos. O Vereador Divino 

Rodrigues apresentou requerimento verbal de corte de auxilio transporte, vez que os 

trabalhadores estão em casa e assim sobraria dinheiro para não suspender o contrato 

dos professores. O Vereador Tiãozinho Porto parabenizou o Presidente e a equipe 

pela realização da dessa sessão virtual; parabenizou a Secretária Municipal de Saúde, 

Fátima Mrué, que está arrumando insumos e dando condições melhores de trabalho 

aos funcionários da saúde. O Vereador disse ainda ser muito importante o legislativo 

achar meio termo para amparar esses servidores que encontram agora sem salário. 

O Parlamentar Paulinho Graus afirmou que a função social do Estado é atender a 

vontade e proteger o povo e que o Decreto do Prefeito tem desrespeitado isso. O 

referido Vereador elogiou o requerimento do Vereador Andrey Azeredo para destinar 

essa verba da Câmara a fim de diminuir os impactos dessa crise no município. O 

Presidente da Câmara afirmou que já houve destinação da devolução do dinheiro à 

Prefeitura e que não pode mexer na verba, vez que se fizer da forma sugerida pelo 

Vereador Andrey, isso pode ocasionar atrasos ou falta de verba para pagamento dos 

salários da Câmara. O Presidente da Câmara sugeriu ainda que a economia de verbas 

pode e deve começar dentro de cada Gabinete de Vereador, e que eles podem, então, 



começar diminuindo e cortando o número e o valor de salários dos comissionados à 

disposição de cada Vereador. O Vereador Rogério Cruz destacou que o Ministro da 

Economia, Paulo Guedes, quando assumiu disse que era necessário “Menos Brasília 

e mais Brasil”; disse concordar em todos sentarem e pensarem juntos em uma saída 

para beneficiar a todos os munícipes. Vereador Sargento Novandir afirmou que é de 

acordo com a redução do salário dos secretários e dos parlamentares pela metade 

durante esse período. A Vereadora Léia Klébia afirmou que, como Presidente da 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, é inadmissível que esses 

trabalhadores sejam penalizados diante desse momento tão difícil que está sendo 

vivenciado. O Vereador Gustavo Cruvinel solicitou que se marque uma reunião com o 

Prefeito para os Vereadores a 35 (trinta e cinco) mãos teçam uma solução conjunta 

para essa problemática. Vereadora Priscilla Tejota afirmou que esse decreto é 

inconstitucional, pois não usaram escalonamento, modulação e não respeitou nenhum 

critério. Emilson Pereira afirmou estar preocupado com o impacto que essa pandemia 

tem ocasionado e que o Estado tem que buscar saídas para proteger e amenizar os 

impactos dessa crise, solicitou que juntos devem provocar a discussão a fim de 

debater melhor para que possam procurar soluções para amenizar essa dor. O 

Vereador Anselmo Pereira disse não concordar com o corte do vale transporte dos 

funcionários, vez que é uma medida perigosa e não eficaz. O referido Parlamentar 

afirmou que tem certeza que o Presidente, sensível a essa questão, buscará uma 

reunião com o executivo para rediscutirem as melhores medidas a serem tomadas. 

Às 10:20hs (dez horas e vinte minutos) o Senhor Presidente passou para a 

Ordem do Dia:  Projeto de Lei nº 072/19 de autoria do Vereador Anderson Sales, 

dispõe sobre a instalação e disponibilização de guichês de caixas rápido nas agências 

bancárias no municipio de Goiânia, na forma que especifica, e dá outras providências, 

com parecer da Comissão de Direitos do Consumidor, 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 

113/19 de autoria do Prefeito Municipal, cria e denomina os Centros Muncipais de 

Educação Infantil – Centro Municipal de Educação Infantil Jardins do Cerrado 4 e 

outros, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, 

pela Aprovação – Relator: Vereador Clécio Alves – 2ª votação. Foi aprovado e 

encaminhado ao  Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo 

de Lei. Projeto de Lei nº 188/19 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 do muncicipio de 

Goiânia, com parecer da Comissão de Proteção, Direitos e Defesa dos Animais, pela 

Aprovação – Relator: Vereador Carlin Café  – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado 

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

Projeto de Lei nº 215/19 de autoria do Vereador Tiãzinho Porto, estabelece normas 

para a informação prévia do consumidor nos casos de envio de técnicos por empresas 

de serviço para o atendimento de demandas em domicílio, com parecer da Comissão 

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

Rodrigues – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão dos Direitos do 

Consumidor. Projeto de Lei nº 419/19 de autoria da Vereadora Sabrina Garcez, 



estabelece o projeto adote uma muda, que concede mudas de árvores a população 

goianiense com o objetivo de preservar o meio ambiente, com parecer da Comissão 

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

Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão do Meio Ambiente.  

Projeto de Lei nº 025/20 de autoria do Vereador Paulo Magalhães, inclui no 

calendário oficial do municipio de Goiânia o tradicional almoço de networking para 

mulheres empreendedoras da Rede Goiana da Mulher Empreendedora, 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 056/20 de autoria do Vereador 

Andrey Azeredo, dispõe sobre aplicação de penalidade pela prática de elevação 

abusiva de preços enquanto vigorar a situação de calamidade pública no Municipio de 

Goiânia, com parecer da Comissão de Direitos do Consumidor, pela Aprovação – 

Relator: Vereador Sargento Novandir – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao 

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

de Resolução nº 021/20 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, institui a 

comenda Elias Bufaiçal a ser conferida a profissionais do seguimento do ramo 

imobiliário, que notadamante contribuem com o desenvolvimento econômico 

sustentável de Goiânia, 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 

da Resolução. Projeto de Resolução nº 005/20 de autoria da Vereadora Doutora 

Cristina, institui a Comenda de Honra ao Mérito Adelita Ribeiro da Silva, destinadas 

aos profissionais da saúde em destaque do ano, com parecer da Comissão de 

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

Rodrigues -  1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia. Foram aprovadas as seguintes inclusões e inversões 

de Pauta: PELOM nº. 004/20, PL nª. 80/20, PL nº. 65/20, PL nº 074/20 e PL nº. 77/20. 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 004/20 de autoria do Prefeito, 

que altera o artigo 115 da Lei Orgânica do Município, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela aprovação – Relator: Welington Peixoto – 1ª 

votação. O referido Projeto foi aprovado e encaminhado à Diretoria Legislativa para 

aguardar pauta. Projeto de Lei nº. 080/20 de autoria do Vereador Denício Trindade 

e outros, que inclui no art. 2º, parágrafo único, o inciso VIII na Lei 8545, de 23/07/2007 

– dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público nos termos do art. 37, inciso IX da 

Constituição Federal, com parecer da Comissão do Trabalho e Servidores Públicos 

pela aprovação – Relatora: Dra. Cristina – 2ª votação. O referido projeto foi aprovado 

e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo 

de Lei. Projeto de Lei nº. 065/20 de autoria do Prefeito, que institui o Fundo 

Municipal de Saneamento Básico de Goiânia (FMSB) e altera a lei nº 9.787/16 que 

cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico, com parecer da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Economia pela aprovação – Relator: Paulo Magalhães – 2ª 

Votação. O referido Projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento 

e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº. 074/20 de autoria 



do Vereador Carlin Café,  que dispõe sobre alteração da Lei 9,498, que disciplina os 

grandes geradores de resíduos sólidos no município de Goiânia, excetuaçndo da 

cobrança os condomínios horizontais oriundos do Programa Minha Casa Minha Vida, 

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

Relatora: Dra. Cristina – 1ª votação. O referido Projeto foi aprovado e encaminhado à 

Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Projeto de Lei nº. 077/20 de autoria 

do Vereador Dr. Paulo Daher, que autoriza o Chefe do Executivo Municipal a criar 

um memorial pelas vítimas do Coronavírus Covid-19 e dá outras providências, com 

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

Anderson Sales, com acolhimento da Emenda proposta pelo Autor da matéria – 1ª 

votação. O aludido projeto foi aprovado e encaminhado à Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação para apreciação da constitucionalidade e legalidade da Emenda 

inserida. Os requerimentos nº. 2.801 a 2.826 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. 2.827 a 2.830 foram enviados à Diretoria Legislativa 

para serem inseridos em pauta. Às 12:18hs (doze horas e dezoito minutos) 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.x.x.x.x.x.x.x. 

 
Presidente:  

1º Secretário:  

2º Secretário: 

 


