
 

Ata da vigésima (20ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 

(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 
 
Às nove (09) horas vinte e três (23) minutos, do dia cinco de maio de dois mil e 
vinte (05.05.2020), teve início a vigésima (20ª) 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 015/20 do Gabinete do 
Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 025/20, oriundo do Projeto de Lei 
nº 398/2019, de autoria do Vereador Anselmo Pereira – que denomina de 
“Parque Ambiental do Palmito Andrelino Rodrigues de Morais” o logradouro 
público localizado no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Ofício nº 267/2020 do 
Gabinete do Prefeito – Relatório de análise das Emendas Impositivas 
orçamentárias de 2019/2020. Em seguida foi concedido 01 (um) minuto de 
silêncio em decorrência do falecimento do Policial Militar Cabo Leandro Ferreira 
França. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: CLÉCIO ALVES, 
Projeto de Lei que dispõe sobre a redução dos subsídios dos vereadores da 
Câmara Municipal de Goiânia em face dos efeitos de situação de calamidade 
pública no Município de Goiânia em razão da pandemia Coronavírus – Covid-19; 
ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Lei que denomina “Viaduto Regina Pimenta 
Peixoto Moura” o viaduto construído na marginal botafogo com a avenida leste 
oeste, na cidade de Goiânia; ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei  
Complementar “Institui o prazo de validade das certidões emitidas pelo Município 
de Goiânia” - Requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; Dr. PAULO 
DHAER, Projeto de Lei  “Autoriza o chefe do Executivo Municipal a disponibilizar 
kit imunobiológico contendo 01 (uma) máscara facil e 01 (um) álcool em gel 
(70%) em frasco plástico de 100 ml na Rede Pública de Saúde como forma de 
higienizar as mãos e evitar a contaminação e combater o Coronavírus COVID-
19”; DENÍCIO TRINDADE, Projeto de Lei “Reconhece a prática de atividade 
física e do exercício físico como  essenciais para a população de Goiânia em 
estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade bem 
como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias 
contagiosas ou catástrofes naturais; Dra. CRISTINA, Projeto de Lei  “Declara de 
Utilidade Pública a Associação Tio Cleobaldo” e Requerimentos endereçados ao 
Prefeito, COMURG, SEDETEC, SEINFRA, Presidente da Companhia Municipal 
de Urbanização; ANDERSON SALES, Requerimento endereçado a SEINFRA; 
EMILSON PEREIRA, Projeto de Lei “Inclui no Calendário de Eventos do 
Município de Goiânia, o aniversário do Setor Novo Horizonte”, Projeto de Lei  
“Dispõe sobre a redução do subsídio dos vereadores durante o estado de 
calamidade pública declarado pelo Decreto Municipal número 799, de 23 de 
março de 2020 - Requerimento endereçado ao Sr. Prefeito e ao Secretário 
Municipal de Assistência Social para  estabelecer uma parceria com a Caixa 
Econômica Federal para disponibilizar pessoal capaciado em prestar 



informações aos cidadãos – Requerimento endereçado ao Presidente da Casa 
para realização de Sessão Especial em homenagem aos “Moradores e Pioneiros 
do Setor Novo Horizonte” e requerimentos endereçados a SEINFRA;  
SARGENTO NOVANDIR, Requerimento “Moção de Aplauso” aos Policiais da 
43ª CIPM/CPE (CPE Aparecida de Goiânia) - Requerimento ao Presidente da 
Casa solicitando cópia das filmagens da TV Câmara e das Câmeras de 
Segurança que pega as imagens de todo o Plenário da Câmara Municipal de 
Goiânia, referente á Sessão Plenária do dia 22/04/2020 e requerimento 
endereçado a SEINFRA; CARLIN CAFÉ, Requerimento à Diretoria Legislativa 
solicitando a inclusão de EMENDA ADITIVA ao Projeto de Lei 023/2019. 
Adicione o Art. 128-A que passa a vigorar com o seguinte texto: “Art. 128-A. Os 
empreendimentos com área construída computável superior a 20.000 metros 
quadrados ficam obrigados a destinar 10% da área construída computável para 
habitação de interesse social, voltada a atender famílias com renda até 6 (seis) 
salários mínimos, de acordo com regulamentação definida nesta Lei”; LUCAS 
KITÃO, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa  para que seja 
oficializada à Secretaria de Administração do Município para que encaminhe 
cópia do Processo Licitatório e o Contrato celebrado com a empresa ITA-
EMPRESA DE TRANSPORTE LTDA – Requerimento endereçado à CMTC para 
informar a prestação de contas de arrecadação e os investimentos feitos pelas 
empresas no transporte coletivo no ano de 2019 e os registros de fiscalização 
feitas às empresas no transporte coletivo – Requerimento endereçado ao 
Tribunal de Contas dos Municípios solicitando cópia do processo Licitatório e o 
Contrato celebrado coma a empresa ITA-Empresa de Transporte.   
Requerimentos endereçados a SEINFRA, COMURG, GOINFRA, AMMA e SMT; 
CABO SENNA, “Moção de Condolências e Solidariedade” à família do Cabo da 
Polícia Militar LEANDRO FERREIRA FRANÇA, morto por tiros disparados por 
traficantes durante operação de monitoramento no Jardim Guanabara e 
requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; ROGÉRIO CRUZ, 
requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; ALFREDO BAMBÚ, 
requerimento endereçado a COMURG; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos 
endereçados a COMURG, SEINFRA e SMT; SABRINA GARCÊZ, 
Requerimentos endereçados ao Prefeito, SEINFRA e ao Governador;  Projeto 
de Lei que institui a campanha de conscientização da amputação, denominada 
“Abril Laranja” no mês de prevenção da perda de membros. Requerimentos 
endereçados ao Presidente da casa, Moção de Aplauso” aos Médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe da limpeza, equipe técnica 
administrativa, agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde 
e servidores da COMURG, SEINFRA. Requerimento endereçado ao Presidente 
da Casa para  que seja criada Comissão Especial para acompanhar a situação 
fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à 
mergência de saúde pública estabelecida no Decreto número 736 de 13 de 
março de 2020 e requerimento à Diretoria Legislativa. Requerimento endereçado 
ao Chefe do Poder Executivo solicitando cronograma e a previsão de término 
das obras do CAIS Jardim América e solicitar em caráter de urgência, 
informações quanto as ações e medidas de combate e profilaxia adotadas pela 
Prefeitura no combate da H1N1, Dengue e principalmente da COVID-19 e 
solicitando Isenção de ISS  e Taxas de Expediente para Renovação de 
Certificado de Permissão para taxistas,  mototaxistas, motoristas de aplicativos, 
auxiliar de mototaxi, motofrete e frete, taxas dos permissionários dos espaços 
públicos que não estão em funcionamento, Remissão das quotas remanescentes 
do IPTU, adiamento e prorrogação do IPTU. Requerimento endereçado a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando informações quanto à 
capacidade do sistema funerário da capital - Requerimento endereçado ao 
Presidente do Instituto de Assistência á Saúde e dos Servidores Municipais de 



Goiânia, solicitando cópia do Contrato de Prestação de Serviços e Insumos da 
Empresa Transmédica UTI Móvel e Assistência Médica LTDA – Requerimento 
endereçado ao Prefeito solicitando a reabertura do Comércio da Rua 44 e dos 
camelódromos da cidade de Goiânia, requerimento solicitando o pagamento da 
Gratificação de Insalubridade no seu grau máximo de 40% à todos trabalhadores 
da saúde do Município de Goiânia, que estão á frente no atendimento ao 
combate da pandemia do CORONAVÍRUS. Requerimento endereçado ao 
Presidente da casa para que seja detalhado os nomes dos vereadores que 
pediram diligência à procuradoria, referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
016/2020 que Susta parcialmente o Decreto número 896 de 13 de abril de 2020 
endereçados ao Prefeito; PRISCILLA TEJOTA, requerimento endereçado ao 
Presidente da Casa para que seja encaminhado expediente ao Secretário 
Municipal de Educação e Esporte, Sr. Marcelo Ferreira da Costa, convocando-o  
a prestar esclarecimentos junto a esta Casa Legislativa sobre a suspensão dos 
contratos dos servidores temporários. Às 10:10h (dez horas e dez minutos) o 
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 094/2019 
de autoria do Prefeito, desafeta de sua destinação primitiva as áreas públicas 
municipais que especifica – Residencial Buena Vista III e outros, com parecer da 
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela Aprovação – 
Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 2ª votação. Às 11:03h (onze horas e três 
minutos) o Senhor Presidente vereador Romário Policarpo acatou pedido 
do Vereador Welington Peixoto de suspensão da Sessão para que a Base 
pudesse se reunir. Voto contrário da vereadora Dra. Cristina à suspensão 
da Sessão. Às 11:27h (onze horas e vinte e sete minutos) o Senhor 
Presidente Romário Policarpo reabriu a presente Sessão. Retomada a 
discussão do Projeto 094/2019, o vereador CLÉCIO ALVES pediu que se 
registrasse em Ata que “caso o Projeto seja aprovado na presente Sessão, cabe 
Ação Judicial para não deixar esse crime acontecer”. Foi aprovado 
Requerimento de Diligência à SEPLANH para que seja informado qual o 
proprietário da área da permuta em questão e se o valor do imóvel é equivalente 
ao valor das áreas permutadas. Projeto de Lei nº 044/2019 de autoria do 
Vereador Tiãozinho Porto, “Denomina o Bosque situado na Avenida Rio das 
Garças, no Residencial Olinda, seja nomeada de Parque Fiúca”, com parecer da 
Comissão de Habitação e Ordenamento Urbano, 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. 058/2019 
de autoria do Prefeito, “Altera a Lei 8.546 de 23 de julho de 2009 que 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 Trabalho e Servidores Públicos, 
pela Aprovação – Relator: Vereador Anselmo Pereira – 2ª votação. Foi aprovada 
a Emenda apresentada pelo Vereador Welington Peixoto. Em seguida o Projeto 
foi encaminhado à Comissão de Constituição Justiça e Redação. Projeto de 
Decreto Legislativo nº 016/2020 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz, 
“Susta parcialmente o Decrerto 896 de 13 de abril de 2020 que dispõe sobre os 
procedimentos emergenciais de redução de despesas no Município” com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – 
Relatora: Vereadora Doutora Cristina  – votação única. Foi aprovado com 
assinatura de 18 vereadores Diligência ao Poder Judiciário. Os requerimentos 
nº. 2.099 a  2.199 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. 2.200 a 2.219 foram enviados à Diretoria Legislativa para 
serem inseridos em Pauta. O requerimento nº. 2.221 foi enviado à Presidência. 
Às 12:38h (doze horas trinta e oito minutos) o Senhor Presidente em 
exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, encerrou a presente Sessão e convocou 



outra para a próxima quinta-feira no horário regimental. Para constar lavrei esta 
que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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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2º Secretário: 



 
 

Ata da vigésima primeira (21ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 

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

 
 
Às nove (09) horas vinte e seis (26) minutos, do dia sete de maio de dois mil e 
vinte (07.05.2020), teve início a vigésima primeira (21ª) 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; ROGÉRIO CRUZ – 2º Secretário em exercício. No 
Expediente foram lidos os seguintes documentos: Ofício 272/2020 do 
Gabinete do Prefeito – Encaminha Projeto de Lei 065/20 – 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. Ofício 273/2020 do 
Gabinete do Prefeito – Mensagem para conhecimento sobre abertura de 
créditos adicionais extraordinários (Decreto nº 964, de 04 de maio de 2020). 
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: KLEYBE MORAIS, 
Requerimento endereçado a SEINFRA; PAULO DHAER, Projeto de Lei “As 
agências lotéricas e bancárias da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, credenciadas 
para o pagamento do auxílio emergencial, deverão instalar em cada uma de suas 
unidades, estrutura externa com tendas, assentos, bebedouros e banheiros 
químicos, para acomodar e atender os clientes, com segurança à sua saúde, a 
fim de evitar o contágio e a propagação do Coronavírus COVID-19, além de 
garantir o conforto e dignidade ao cidadão” e requerimento ao Sr. Prefeito para 
que seja revogado a suspensão das atividades referente as academias e centros 
de ginásticas de todas as modalidades esportivas em razão de ser considerado 
como serviços essenciais a saúde pública, reconhecendo os exercícios físicos 
como medidas necessárias à prevenção a saúde e o bem-estar humano; 
CARLIN CAFÉ, Projeto de Lei “Dispõe sobre a alteração da Lei número 9.498 
de 19 de novembro de 2014, na parte em que disciplina os grandes geradores 
de resíduos sólidos no Município de Goiânia, excetuando da cobrança os 
condomínios horizontais oriundos do Programa Minha Casa Minha Vida; 
ANDERSON SALES, requerimento endereçado a AMMA e ao Presidente da 
COMURG solicitando em caráter de urgência informações sobre as obras de 
implantação das instalações esportivas localizada no Conjunto Riviera; DENÍCIO 
TRINDADE, requerimentos endereçados a SMT; FELIZBERTO TAVARES, 
apresentou Memorando endereçado à Diretoria Legislativa informando que em 
vista da dificuldade financeira que o Municipio de Goiânia vem enfrentando, 
diante da situação de emergência em Saúde Pública e de Calamidade Pública 
provocadas pela pandemia COVID-19, remanejar as Emendas Impositivas por 
ele indicadas, destinando-as exclusivamente para atender às ações de 
enfrentamento a pandemia do COVID-19 e requerimento endereçado a 



SEINFRA; DRA. CRISTINA, requerimento endereçado ao Sr. Prefeito solicitando 
informações detalhadas referente aos valores do Fundo Legislativo colocado à 
disposição da Prefeitura para o reforço das medidas de enfrentamento do novo 
Coronavírus e requerimentos endereçados a SEINFERA e SMT; LÉIA KLEBIA, 
requerimento endereçado a COMURG; PAULO MAGALHÃES, requerimentos 
endereçados ao Prefeito e SMT; SABRINA GARCÊZ, requerimento endereçado 
ao Prefeito solicitando que o Poder Executivo utilize o auxílio emergencial, que 
prevê a suspensão de dívidas e de contribuição patronal, para pagamento dos 
servidores que tiveram seus contratos suspensos pelo Decreto número 896 de 
13 de abril de 2020; PAULINHO GRAUS, requerimentos endereçados a 
COMURG e SEINFRA; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos edereçados a 
COMURG e SEINFRA; JUAREZ LOPES, apresentou requerimento endereçado 
ao Presidente da casa que “Visa autorizar a mesa diretora a desta Casa a fazer 
uma parceria entre o Município de Goiânia junto aos servidores dos contratos 
temporários que ora tiveram seus salários suspenso pelo Decreto Municipal, 
tendo em vista que é possível fazer uma forma de acordo coletivo entre aspartes 
que visa todos os servidores a receberem um salário menor a exemplo de 800,00 
a 1.000,00 por, onde a folha salarial seria reduzida aproximadamente de nove 
para três milhões. Sendo assim, esta Casa faria a devolução de alguns valores 
com o objetivo de subsidiar o salário destes trabalhadores”. GUSTAVO 
CRUVINEL, Projeto de Lei “Altera Art. Primeiro da Lei número 4.410 de 17 de 
janeiro de 1971 que considera de utilidade pública a Caixa Beneficente da Polícia 
Militar. Justificou ausência: Vereador LUCAS KITÃO. Às 9:56h (nove horas 
cinquenta e seis minutos), o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO 
POLICARPO, passou para o Pequeno Expediente. Usou a tribuna o Vereador 
PAULO MAGALHÃES. Às 10:05h (dez horas e cinco minutos) o Senhor 
Presidente passou para a Ordem do Dia: Foi aprovada a Inclusão e Inversão 
do Projeto de Lei nº 058/2020 de autoria do Prefeito “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 Servidor Público, pela 
Aprovação, relator: Vereador Anselmo Pereira – Segunda votação. Em Plenário 
foi colocado em apreciação e rejeitada por maioria, a Subemenda a Emenda 
Modificativa e Aditiva ao Projeto de Lei 058/2020 apresentada pelo vereador 
Denício Tindade. Colocado em votação foi aprovado e encaminhado ao Núcleo 
de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de 
Lei Complementar nº 032/2019 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, altera 
a Lei Complementar nº 14 de 29/12/1992 – que institui o código de posturas de 
Goiânia, para alterar o artigo. 145 e da outras providências, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a 
Comissão Mista. Projeto de Lei nº 149/2018 de autoria do Vereador GCM 
Romário Policarpo, denomina o centro de saúde Crimeia Leste como Centro de 
Saúde Jornalista Sinval Félix de Brito, 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 a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei 
nº 297/2018 de autoria do Vereador Izídio Alves, dispõe sobre a instalação do 
sistema de eco barragem na rede hidrográfica municipal, e dá outras 
providencias, com parecer da Comissão de Meio Ambiente, pela Aprovação – 
Relator: Vereador Zander – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo 
de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Os 



requerimentos nº. 2.222 a 2.273 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. 2.274 a 2.278 foram enviados à 
Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 12:00h (doze horas) o 
Senhor Presidente em exercício, Vereador WELINGTON PEIXOTO, 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. 
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Ata da vigésima terceira (23ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 

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

 
 
Às nove (09) horas vinte e cinco (25) minutos, do dia dezenove de maio de dois 
mil e vinte (19.05.2020), teve início a vigésima terceira (23ª) Sessão Ordinária, 
do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador 
CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o 
Senhor Presidente, convidou o Vereador, ANSELMO PEREIRA para ler um 
trecho bíblico e, em seguida, convidou o 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. 
O vereador KLEYBE MORAIS apresentou justificativa de ausência na Sessão do 
dia 12/05/2020.  Não houve Expediente a ser lido. Apresentaram matérias os 
seguintes Vereadores: ROMÁRIO POLICARPO,  requerimentos endereçados 
a COMURG e SEINFRA; FELIZBERTO TAVARES, requerimentos endereçados 
a COMURG e SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, requerimento ao Prefeito, 
GOINFRA e SEINFRA; WELINGTON PEIXOTO, Projeto de Lei que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de instalação de proteção para motoristas de ônibus do 
transporte público de Goiânia; LÉIA KLÉBIA, Projeto de Lei que concede 
denominação de “Praça do Moreirinha” o logradouro público localizado entre a 
rua T-28 com Avenida T-6 no Setor Bueno; Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 
isenção do Imposto Sobre Serviços-ISS às instituições de ensino durante o 
período de pandemia provocada pelo coronovírus-COVID-19; Projeto de Lei 
“Altera e acresce dispositivos à Lei 9.844 de 09 de junho de 2016, que institui a 
Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de 
Espectro Autista; Projeto de Lei “Autoriza o Poder Executivo a antecipar os 
feriados municipais e dá outras providências; Projeto de Lei que denomina de 
“Praça Sebastião Rego de Paula”, o logradouro público que especifíca; DENÍCIO 
TRINDADE, Projeto de Lei “Insere no parágrafo 6º do Art. 241 da Lei Orgânica 
do Município de Goiânia, as alíneas “a” e “b” e acrrescenta o parágrafo 7º e 
incisos I, II, III, para instituir a Avaliação Educacional e incluir a disciplina 
“Cooperativismo e Educação Financeira” na matriz curricular da Rede Municipal 
de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e Esporte” - Requerimentos 
endereçados a SEINFRA, SMT e ao Prefeito; SABRINA GARCÊZ, requerimento 
endereçado ao Prefeito; Dra. CRISTINA, requerimento endereçado à Sra. 
FÁTIMA MRUE, Secretária da Saúde; Dr. GIAN, requerimento endereçado ao 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste; PAULINHO 
GRAUS, requerimentos endereçados a SEINFRA e SMT; TIÃOZINHO PORTO, 
requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; EMILSON PEREIRA, 
Projeto de Lei “Dispõe sobre a suspensão do desconto salarial de empréstimos 
consignados tomados por servidores públicos municipais, ativos, inativos, 
durante o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Municipal 
número 799, de 23 de março de 2020”; ANDERSON SALES, requerimento 
endereçado ao Prefeito solicitando informações em caráter de urgência sobre as 
obras de implantação das instalações esportivas no Conjunto Riviera e 



requerimento endereçado a SEINFRA; LUCAS KITÃO, requerimentos 
endereçados a AMMA e COMURG; PAULO DAHER, Projeto de Decreto 
Legislativo “Suspende os efeitos do artigo 3º e 4º do Decreto número 751, de 16 
de março de 2020 do Município de Goiânia, até que seja apresentado relatórios 
técnicos e científicos pelos Órgãos competentes da Saúde, que justifique de 
forma fundamentada, adotar qualquer nova medida restritiva. Assim, devendo 
ser flexibilizado a abertura e o funcionamento das Atividades Econômicas 
Essenciais, desde que cumpridas as medidas de prevenção, controles de 
ambientes e pessoas, conforme as orientações da OMS – Organização Mundial 
da Saúde, acerca da situação de emergência na saúde pública, em razão da 
disseminação do novo coronavírus COVID-19 e dá outras providências”. Às 
9:50h (nove horas e cinquenta minutos), o Senhor Presidente, Vereador 
CLÉCIO ALVES, passou para o Pequeno Expediente. Usou a tribuna o 
Vereador FELIZBERTO TAVARES. Às 10:06h (dez horas e seis minutos) o 
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 050/2019 
de autoria do Vereador Emilson Pereira, dispõe sobre a garantia de 
atendimento prioritário e vagas de estacionamento aos advogados e advogadas 
na administração pública direta e indireta de Goiânia e dá outras providencias, 
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. 
Aprovada a inclusão e inversão do Projeto de Lei nº 197/2019 de autoria da 
Vereadora Priscilla Tejota, Dispõe de declarar como entidade de utilidade 
pública municipal o centro de educação infantil Bezerra de Menezes – Entidade 
Beneficente sem finalidade lucrativa, no Residencial Sonho Dourado, nesta 
Capital, com parecer da Comissão de Educação Cultura, Ciência e Tecnologia, 
pela Aprovação – Relator: Vereador Zander Fábio – 2ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 075/2019 de autoria do Tiãozinho Porto, 
altera o artigo. 1º e 2º e acrescenta os artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, na Lei nº 9.514, 
de 17/12/2014 (Lei que dispõe sobre a reserva de no mínimo 5% das vagas de 
emprego para mulheres na área de construção civil de obras públicas), com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – 
Relatora: Vereadora Tatiana Lemos  – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado 
a Comissão do Trabalho e Servidor Público. Projeto de Lei nº 317/2019 de 
autoria do Vereador Anderson Sales, altera a Lei nº 9.665, de 13 de outubro 
de 2015 que dispõe sobre a parada de ônibus para desembarque de passageiros 
em locais que não sejam pontos fixos, das 23h ás 4:30h, em dias úteis, feriados 
e finais de semana, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. 
Foi aprovado e encaminhado a Comissão de Fiscalização do Transporte Público; 
Projeto de Lei nº 384/2019 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, inclui no 
calendário oficial de eventos do Município de Goiânia o “Dia do garçom e da 
garçonete” (a ser comemorado anualmente no dia 11 de agosto), com parecer 
da Comissão de 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 177/2019 deautoria da Vereadora Léia Klébia, institui a 
política de prevenção a violência contra os educadores do magistério público 
(PPVEM) no município de Goiânia e cria disque-denúncia contra agressores aos 
educadores e dá outras providencias, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Anderson Sales – 1ª 
votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia. O vereador ANSELMO PEREIRA solicitou registro como 
visita honrosa a presença do Dr. Fábio Velasco de Azevedo Fayad (Rotary 



Club) - Vereador FELIZBERTO TAVARES solicitou registro como visita honrosa 
deputado Rafael Gouveia. Foram aprovados os requerimentos: 2044 e 
2057/20 do Vereador Andrey Azeredo; 2053, 2054, 2214, 2215, 2216 e 2217/20 
do Vereador Lucas Kitão; 2056/20 do Vereador Divino Rodrigues; 2051, 2088 e 
2089/20 do Vereador Denício Trindade; 2090 e 2275/20 do Vereador Anderson 
Sales; 2091 e 2274/20 do Vereador Paulo Daher; 2092 e 2093/20 do Vereador 
Alvaro da Universo; 2094 e 2095/20 da Vereadora Léia Klébia; 2210, 2211, 2212, 
2323 e 2324/20 do Vereador Emilson Pereira; 2213/20 do Vereador Sargento 
Novandir; 2218/20 do Vereador Cabo Senna; 2219 e 2326/20 da Vereadora 
Priscilla Tejota e 2322/20 do Vereador Alfredo Bambu. Os requerimentos nº. 
2.328 a 2.381 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. 2.382 foi enviado à Diretoria Legislativa para ser inserido em Pauta. Às 
11:58h (onze horas cinquenta e oito minutos) o Senhor Presidente em 
exercício, Vereador CABO SENNA, 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.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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Ata da vigésima quarta (24ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

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

 
As nove (09) horas e treze (13) minutos, do dia vinte e sete de maio de dois mil 

e vinte (27.05.2020), teve início a vigésima quarta (24ª) 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 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; 

ZANDER – 2º Secretário em exercício. O Presidente esclareceu que haveria a 

possibilidade de uso de tempo de liderança, no entanto, não haveria Pequeno 

Expediente, para que a Sessão não se delongasse muito. No Expediente foram 

lidos os seguintes documentos: Mensagem nº 014/20 do Gabinete do 

Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 027/20, Projeto de Lei nº 047/19, 

Processo nº 2019/0272, de autoria da Vereadora Tatitana Lemos, que dispõe 

sobre o direito de toda mulher atendida na rede pública municipal de saúde à 

investigação e exame genético que detecta trombofilia (tratamento). Ofício nº. 

295/20 do Gabinete do Prefeito – que encaminha Projeto de Lei Complementar 

que “institui o Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Goiânia”. 

Ofício nº. 282/20 do Gabinete do Prefeito – mensagem para conhecimento da 

retificação do Decreto nº 964/2020, que dispõe sobre a abertura de Créditos 

Adicionais Extraordinários à Secretaria Municipal de Governo e demais órgãos 

que compõem a administração pública direta e indireta desse município no 

montante de R$5.028.500,00 (cinco milhões, vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: DRA. CRISTINA, Projeto 

de Lei  que acrescenta item na lista de produtos da cesta básica; Projeto de Lei  

que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que menciona, 

localizados no município de Goiânia promoverem a imunização dos recém 

nascidos contra tuberculose (BCG) e contra a hepatite B nas primeiras 12 horas 

de vida; requerimentos endereçados à CMTC, COMURG e SEINFRA 

(solicitando documentos e informações técnicas sobre os planos setoriais 

elaborados ou em elabroação, pelo município de Goiânia a fim de subsidiar a 

análise técnica do PL 023/19; dados socieconômicos mais detalhados e 

atualizados referentes à população nas macrozonas rurais, urbanas e ainda, 

dados demográficos demográficos sobre a migração da população do município 

de Goiânia); ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei  que dispõe sobre declarar de 

Utilidade Pública a Associação Tio Cleobaldo e dá outras providências; 

requerimento verbal para o Presidente da Casa, para a formação de uma 

Comissão de Crise (para tratar sobre os efeitos do Corona Vírus), requerimentos 

endereçados à SEINFRA e ao Prefeito; ROGÉRIO CRUZ, requerimento 



endereçado à SEINFRA (solicitando disponibilização do cronograma de 

recapeamento e pavimentação asfáltica em nosso município); DIVINO 

RODRIGUES, requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando 

realização de Moção de Aplausos para o Sargento Maryvone da Silva 

Cavalcante ribeiro e o Soldado Rafael Porfírio Soares em virtude dos relevantes 

serviços prestados em prol da segurança pública da nossa sociedade); ÁLVARO 

DA UNIVERSO, Projeto de Lei  que altera o art. 2ª 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 uamentar o valor da multa para estabeleciemnto que 

a descumprir. Às 09:22hs (nove horas e vinte e dois minutos) o Senhor 

Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 066/19 de autoria 

do Vereador Izídio Alves, fica obrigada a Prefeitura de Goiânia am instalar 

todos os veiculos da frota municipal da administração direta e indireta 

equipamentos de rastremento e monitoramento por GPS 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. Foi 

solicitado o uso de tempo de liderança pelos Vereadores Dra. Cristina e Paulo 

Magalhães. A Parlamentar destacou a denúncia feita ao Ministério Público do 

Trabalho, referente a uma compra milionária de máscaras, com valor não 

condizente com a qualidade do produto e ainda sem selo de certificação. O 

Vereador Paulo Magalhães também fez uso da palavra. Projeto de Lei nº 084/19 

de autoria do Vereador Álvaro da Universo, autoriza a alienação, por doação 

não onerosa (Bens móveis do acervo patrimonial) dos órgãos e entidades do 

executivo, para fins de uso social e dá outras providencias, com parecer da 

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

Vereador Cabo Senna  – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

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

nº 133/19 de autoria do Vereador Doutor Gian, determina aos laboratórios 

conveniados a rede pública a realizar coleta de matérias para exames 

laboratoriais de idosos e pessoas com deficiência em suas residências, 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 052/20 de autoria do 

Vereador Zander, altera a Lei nº 8.483 de 29 de setembro de 2006, que dispõe 

sobre a politica de atendimento dos direitos da criança e do adolescente no 

município e da outras providências, com parecer da Comissão de Constituição, 

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

votação. Foi concedido vistas do referido projeto ao Vereador Andrey Azeredo. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 006/20 de autoria do Vereador Anselmo 

Pereira, concede título honorífico de cidadania a Eva Daniela Carvalho Lino 

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

Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla Tejota – Votação Única. Foi concedido 

vistas ao Vereador Anselmo Pereira. Projeto de Decreto Legislativo nº 011/20 

de autoria do Vereador Anderson Sales - Bokão, concede títulod de cidadão 

goianiense ao ilustre Senhor Odair Ribeiro da Silva pelos relevantes serviços 

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

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



Votação Única. Foi concedido vistas ao Vereador Anselmo Pereira. Foram 

aprovados os requerimentos: 2045, 2047 e 2277/20 da Vereadora Doutora 

Cristina; 2200, 2201, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2278 e 2325/20 

da Vereadora Sabrina Garcez. O requerimento nº. 2276/20 do Verador Juarez 

Lopes foi retirado de pauta a pedido do autor. Os requerimentos nº. 2.383 a 

2.390 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. 

2.391 a 2.394 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em 

pauta. Às 11:27hs (onze horas e vinte e sete 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. 
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Ata da vigésima (20ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima oitava 

(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 
 
Às nove (09) horas vinte e três (23) minutos, do dia cinco de maio de dois mil e 
vinte (05.05.2020), teve início a vigésima (20ª) 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 015/20 do Gabinete do 
Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 025/20, oriundo do Projeto de Lei 
nº 398/2019, de autoria do Vereador Anselmo Pereira – que denomina de 
“Parque Ambiental do Palmito Andrelino Rodrigues de Morais” o logradouro 
público localizado no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Ofício nº 267/2020 do 
Gabinete do Prefeito – Relatório de análise das Emendas Impositivas 
orçamentárias de 2019/2020. Em seguida foi concedido 01 (um) minuto de 
silêncio em decorrência do falecimento do Policial Militar Cabo Leandro Ferreira 
França. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: CLÉCIO ALVES, 
Projeto de Lei que dispõe sobre a redução dos subsídios dos vereadores da 
Câmara Municipal de Goiânia em face dos efeitos de situação de calamidade 
pública no Município de Goiânia em razão da pandemia Coronavírus – Covid-19; 
ROMÁRIO POLICARPO, Projeto de Lei que denomina “Viaduto Regina Pimenta 
Peixoto Moura” o viaduto construído na marginal botafogo com a avenida leste 
oeste, na cidade de Goiânia; ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei  
Complementar “Institui o prazo de validade das certidões emitidas pelo Município 
de Goiânia” - Requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; Dr. PAULO 
DHAER, Projeto de Lei  “Autoriza o chefe do Executivo Municipal a disponibilizar 
kit imunobiológico contendo 01 (uma) máscara facil e 01 (um) álcool em gel 
(70%) em frasco plástico de 100 ml na Rede Pública de Saúde como forma de 
higienizar as mãos e evitar a contaminação e combater o Coronavírus COVID-
19”; DENÍCIO TRINDADE, Projeto de Lei “Reconhece a prática de atividade 
física e do exercício físico como  essenciais para a população de Goiânia em 
estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade bem 
como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias 
contagiosas ou catástrofes naturais; Dra. CRISTINA, Projeto de Lei  “Declara de 
Utilidade Pública a Associação Tio Cleobaldo” e Requerimentos endereçados ao 
Prefeito, COMURG, SEDETEC, SEINFRA, Presidente da Companhia Municipal 
de Urbanização; ANDERSON SALES, Requerimento endereçado a SEINFRA; 
EMILSON PEREIRA, Projeto de Lei “Inclui no Calendário de Eventos do 
Município de Goiânia, o aniversário do Setor Novo Horizonte”, Projeto de Lei  
“Dispõe sobre a redução do subsídio dos vereadores durante o estado de 
calamidade pública declarado pelo Decreto Municipal número 799, de 23 de 
março de 2020 - Requerimento endereçado ao Sr. Prefeito e ao Secretário 



Municipal de Assistência Social para  estabelecer uma parceria com a Caixa 
Econômica Federal para disponibilizar pessoal capaciado em prestar 
informações aos cidadãos – Requerimento endereçado ao Presidente da Casa 
para realização de Sessão Especial em homenagem aos “Moradores e Pioneiros 
do Setor Novo Horizonte” e requerimentos endereçados a SEINFRA;  
SARGENTO NOVANDIR, Requerimento “Moção de Aplauso” aos Policiais da 
43ª CIPM/CPE (CPE Aparecida de Goiânia) - Requerimento ao Presidente da 
Casa solicitando cópia das filmagens da TV Câmara e das Câmeras de 
Segurança que pega as imagens de todo o Plenário da Câmara Municipal de 
Goiânia, referente á Sessão Plenária do dia 22/04/2020 e requerimento 
endereçado a SEINFRA; CARLIN CAFÉ, Requerimento à Diretoria Legislativa 
solicitando a inclusão de EMENDA ADITIVA ao Projeto de Lei 023/2019. 
Adicione o Art. 128-A que passa a vigorar com o seguinte texto: “Art. 128-A. Os 
empreendimentos com área construída computável superior a 20.000 metros 
quadrados ficam obrigados a destinar 10% da área construída computável para 
habitação de interesse social, voltada a atender famílias com renda até 6 (seis) 
salários mínimos, de acordo com regulamentação definida nesta Lei”; LUCAS 
KITÃO, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa  para que seja 
oficializada à Secretaria de Administração do Município para que encaminhe 
cópia do Processo Licitatório e o Contrato celebrado com a empresa ITA-
EMPRESA DE TRANSPORTE LTDA – Requerimento endereçado à CMTC para 
informar a prestação de contas de arrecadação e os investimentos feitos pelas 
empresas no transporte coletivo no ano de 2019 e os registros de fiscalização 
feitas às empresas no transporte coletivo – Requerimento endereçado ao 
Tribunal de Contas dos Municípios solicitando cópia do processo Licitatório e o 
Contrato celebrado coma a empresa ITA-Empresa de Transporte.   
Requerimentos endereçados a SEINFRA, COMURG, GOINFRA, AMMA e SMT; 
CABO SENNA, “Moção de Condolências e Solidariedade” à família do Cabo da 
Polícia Militar LEANDRO FERREIRA FRANÇA, morto por tiros disparados por 
traficantes durante operação de monitoramento no Jardim Guanabara e 
requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; ROGÉRIO CRUZ, 
requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; ALFREDO BAMBÚ, 
requerimento endereçado a COMURG; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos 
endereçados a COMURG, SEINFRA e SMT; SABRINA GARCÊZ, 
Requerimentos endereçados ao Prefeito, SEINFRA e ao Governador;  Projeto 
de Lei que institui a campanha de conscientização da amputação, denominada 
“Abril Laranja” no mês de prevenção da perda de membros. Requerimentos 
endereçados ao Presidente da casa, Moção de Aplauso” aos Médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe da limpeza, equipe técnica 
administrativa, agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde 
e servidores da COMURG, SEINFRA. Requerimento endereçado ao Presidente 
da Casa para  que seja criada Comissão Especial para acompanhar a situação 
fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à 
mergência de saúde pública estabelecida no Decreto número 736 de 13 de 
março de 2020 e requerimento à Diretoria Legislativa. Requerimento endereçado 
ao Chefe do Poder Executivo solicitando cronograma e a previsão de término 
das obras do CAIS Jardim América e solicitar em caráter de urgência, 
informações quanto as ações e medidas de combate e profilaxia adotadas pela 
Prefeitura no combate da H1N1, Dengue e principalmente da COVID-19 e 
solicitando Isenção de ISS  e Taxas de Expediente para Renovação de 
Certificado de Permissão para taxistas,  mototaxistas, motoristas de aplicativos, 
auxiliar de mototaxi, motofrete e frete, taxas dos permissionários dos espaços 
públicos que não estão em funcionamento, Remissão das quotas remanescentes 
do IPTU, adiamento e prorrogação do IPTU. Requerimento endereçado a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando informações quanto à 



capacidade do sistema funerário da capital - Requerimento endereçado ao 
Presidente do Instituto de Assistência á Saúde e dos Servidores Municipais de 
Goiânia, solicitando cópia do Contrato de Prestação de Serviços e Insumos da 
Empresa Transmédica UTI Móvel e Assistência Médica LTDA – Requerimento 
endereçado ao Prefeito solicitando a reabertura do Comércio da Rua 44 e dos 
camelódromos da cidade de Goiânia, requerimento solicitando o pagamento da 
Gratificação de Insalubridade no seu grau máximo de 40% à todos trabalhadores 
da saúde do Município de Goiânia, que estão á frente no atendimento ao 
combate da pandemia do CORONAVÍRUS. Requerimento endereçado ao 
Presidente da casa para que seja detalhado os nomes dos vereadores que 
pediram diligência à procuradoria, referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
016/2020 que Susta parcialmente o Decreto número 896 de 13 de abril de 2020 
endereçados ao Prefeito; PRISCILLA TEJOTA, requerimento endereçado ao 
Presidente da Casa para que seja encaminhado expediente ao Secretário 
Municipal de Educação e Esporte, Sr. Marcelo Ferreira da Costa, convocando-o  
a prestar esclarecimentos junto a esta Casa Legislativa sobre a suspensão dos 
contratos dos servidores temporários. Às 10:10h (dez horas e dez minutos) o 
Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 094/2019 
de autoria do Prefeito, desafeta de sua destinação primitiva as áreas públicas 
municipais que especifica – Residencial Buena Vista III e outros, com parecer da 
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela Aprovação – 
Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 2ª votação. Às 11:03h (onze horas e três 
minutos) o Senhor Presidente vereador Romário Policarpo acatou pedido 
do Vereador Welington Peixoto de suspensão da Sessão para que a Base 
pudesse se reunir. Voto contrário da vereadora Dra. Cristina à suspensão 
da Sessão. Às 11:27h (onze horas e vinte e sete minutos) o Senhor 
Presidente Romário Policarpo reabriu a presente Sessão. Retomada a 
discussão do Projeto 094/2019, o vereador CLÉCIO ALVES pediu que se 
registrasse em Ata que “caso o Projeto seja aprovado na presente Sessão, cabe 
Ação Judicial para não deixar esse crime acontecer”. Foi aprovado 
Requerimento de Diligência à SEPLANH para que seja informado qual o 
proprietário da área da permuta em questão e se o valor do imóvel é equivalente 
ao valor das áreas permutadas. Projeto de Lei nº 044/2019 de autoria do 
Vereador Tiãozinho Porto, “Denomina o Bosque situado na Avenida Rio das 
Garças, no Residencial Olinda, seja nomeada de Parque Fiúca”, com parecer da 
Comissão de Habitação e Ordenamento Urbano, 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. 058/2019 
de autoria do Prefeito, “Altera a Lei 8.546 de 23 de julho de 2009 que 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 Trabalho e Servidores Públicos, 
pela Aprovação – Relator: Vereador Anselmo Pereira – 2ª votação. Foi aprovada 
a Emenda apresentada pelo Vereador Welington Peixoto. Em seguida o Projeto 
foi encaminhado à Comissão de Constituição Justiça e Redação. Projeto de 
Decreto Legislativo nº 016/2020 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz, 
“Susta parcialmente o Decrerto 896 de 13 de abril de 2020 que dispõe sobre os 
procedimentos emergenciais de redução de despesas no Município” com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – 
Relatora: Vereadora Doutora Cristina  – votação única. Foi aprovado com 
assinatura de 18 vereadores Diligência ao Poder Judiciário. Os requerimentos 
nº. 2.099 a  2.199 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. 2.200 a 2.219 foram enviados à Diretoria Legislativa para 
serem inseridos em Pauta. O requerimento nº. 2.221 foi enviado à Presidência. 



Às 12:38h (doze horas trinta e oito minutos) o Senhor Presidente em 
exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, encerrou a presente Sessão e convocou 
outra para a próxima quinta-feira no horário regimental. Para constar lavrei esta 
que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 vigésima primeira (21ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 

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

 
 
Às nove (09) horas vinte e seis (26) minutos, do dia sete de maio de dois mil e 
vinte (07.05.2020), teve início a vigésima primeira (21ª) 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; ROGÉRIO CRUZ – 2º Secretário em exercício. No 
Expediente foram lidos os seguintes documentos: Ofício 272/2020 do 
Gabinete do Prefeito – Encaminha Projeto de Lei 065/20 – 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. Ofício 273/2020 do 
Gabinete do Prefeito – Mensagem para conhecimento sobre abertura de 
créditos adicionais extraordinários (Decreto nº 964, de 04 de maio de 2020). 
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: KLEYBE MORAIS, 
Requerimento endereçado a SEINFRA; PAULO DHAER, Projeto de Lei “As 
agências lotéricas e bancárias da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, credenciadas 
para o pagamento do auxílio emergencial, deverão instalar em cada uma de suas 
unidades, estrutura externa com tendas, assentos, bebedouros e banheiros 
químicos, para acomodar e atender os clientes, com segurança à sua saúde, a 
fim de evitar o contágio e a propagação do Coronavírus COVID-19, além de 
garantir o conforto e dignidade ao cidadão” e requerimento ao Sr. Prefeito para 
que seja revogado a suspensão das atividades referente as academias e centros 
de ginásticas de todas as modalidades esportivas em razão de ser considerado 
como serviços essenciais a saúde pública, reconhecendo os exercícios físicos 
como medidas necessárias à prevenção a saúde e o bem-estar humano; 
CARLIN CAFÉ, Projeto de Lei “Dispõe sobre a alteração da Lei número 9.498 
de 19 de novembro de 2014, na parte em que disciplina os grandes geradores 
de resíduos sólidos no Município de Goiânia, excetuando da cobrança os 
condomínios horizontais oriundos do Programa Minha Casa Minha Vida; 
ANDERSON SALES, requerimento endereçado a AMMA e ao Presidente da 
COMURG solicitando em caráter de urgência informações sobre as obras de 
implantação das instalações esportivas localizada no Conjunto Riviera; DENÍCIO 
TRINDADE, requerimentos endereçados a SMT; FELIZBERTO TAVARES, 
apresentou Memorando endereçado à Diretoria Legislativa informando que em 
vista da dificuldade financeira que o Municipio de Goiânia vem enfrentando, 
diante da situação de emergência em Saúde Pública e de Calamidade Pública 
provocadas pela pandemia COVID-19, remanejar as Emendas Impositivas por 
ele indicadas, destinando-as exclusivamente para atender às ações de 
enfrentamento a pandemia do COVID-19 e requerimento endereçado a 



SEINFRA; DRA. CRISTINA, requerimento endereçado ao Sr. Prefeito solicitando 
informações detalhadas referente aos valores do Fundo Legislativo colocado à 
disposição da Prefeitura para o reforço das medidas de enfrentamento do novo 
Coronavírus e requerimentos endereçados a SEINFERA e SMT; LÉIA KLEBIA, 
requerimento endereçado a COMURG; PAULO MAGALHÃES, requerimentos 
endereçados ao Prefeito e SMT; SABRINA GARCÊZ, requerimento endereçado 
ao Prefeito solicitando que o Poder Executivo utilize o auxílio emergencial, que 
prevê a suspensão de dívidas e de contribuição patronal, para pagamento dos 
servidores que tiveram seus contratos suspensos pelo Decreto número 896 de 
13 de abril de 2020; PAULINHO GRAUS, requerimentos endereçados a 
COMURG e SEINFRA; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos edereçados a 
COMURG e SEINFRA; JUAREZ LOPES, apresentou requerimento endereçado 
ao Presidente da casa que “Visa autorizar a mesa diretora a desta Casa a fazer 
uma parceria entre o Município de Goiânia junto aos servidores dos contratos 
temporários que ora tiveram seus salários suspenso pelo Decreto Municipal, 
tendo em vista que é possível fazer uma forma de acordo coletivo entre aspartes 
que visa todos os servidores a receberem um salário menor a exemplo de 800,00 
a 1.000,00 por, onde a folha salarial seria reduzida aproximadamente de nove 
para três milhões. Sendo assim, esta Casa faria a devolução de alguns valores 
com o objetivo de subsidiar o salário destes trabalhadores”. GUSTAVO 
CRUVINEL, Projeto de Lei “Altera Art. Primeiro da Lei número 4.410 de 17 de 
janeiro de 1971 que considera de utilidade pública a Caixa Beneficente da Polícia 
Militar. Justificou ausência: Vereador LUCAS KITÃO. Às 9:56h (nove horas 
cinquenta e seis minutos), o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO 
POLICARPO, passou para o Pequeno Expediente. Usou a tribuna o Vereador 
PAULO MAGALHÃES. Às 10:05h (dez horas e cinco minutos) o Senhor 
Presidente passou para a Ordem do Dia: Foi aprovada a Inclusão e Inversão 
do Projeto de Lei nº 058/2020 de autoria do Prefeito “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 Servidor Público, pela 
Aprovação, relator: Vereador Anselmo Pereira – Segunda votação. Em Plenário 
foi colocado em apreciação e rejeitada por maioria, a Subemenda a Emenda 
Modificativa e Aditiva ao Projeto de Lei 058/2020 apresentada pelo vereador 
Denício Tindade. Colocado em votação foi aprovado e encaminhado ao Núcleo 
de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de 
Lei Complementar nº 032/2019 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, altera 
a Lei Complementar nº 14 de 29/12/1992 – que institui o código de posturas de 
Goiânia, para alterar o artigo. 145 e da outras providências, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a 
Comissão Mista. Projeto de Lei nº 149/2018 de autoria do Vereador GCM 
Romário Policarpo, denomina o centro de saúde Crimeia Leste como Centro de 
Saúde Jornalista Sinval Félix de Brito, 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 a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei 
nº 297/2018 de autoria do Vereador Izídio Alves, dispõe sobre a instalação do 
sistema de eco barragem na rede hidrográfica municipal, e dá outras 
providencias, com parecer da Comissão de Meio Ambiente, pela Aprovação – 
Relator: Vereador Zander – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo 
de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Os 



requerimentos nº. 2.222 a 2.273 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. 2.274 a 2.278 foram enviados à 
Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 12:00h (doze horas) o 
Senhor Presidente em exercício, Vereador WELINGTON PEIXOTO, 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. 
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Ata da vigésima terceira (23ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 

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

 
 
Às nove (09) horas vinte e cinco (25) minutos, do dia dezenove de maio de 
dois mil e vinte (19.05.2020), teve início a vigésima terceira (23ª) Sessão 
Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo 
Vereador CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus. 
Iniciando, o Senhor Presidente, convidou o Vereador, ANSELMO PEREIRA 
para ler um trecho bíblico e, em seguida, convidou o 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. O vereador KLEYBE MORAIS apresentou justificativa 
de ausência na Sessão do dia 12/05/2020.  Não houve Expediente a ser lido. 
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: ROMÁRIO 
POLICARPO,  requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA; 
FELIZBERTO TAVARES, requerimentos endereçados a COMURG e 
SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, requerimento ao Prefeito, GOINFRA e 
SEINFRA; WELINGTON PEIXOTO, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação de proteção para motoristas de ônibus do 
transporte público de Goiânia; LÉIA KLÉBIA, Projeto de Lei que concede 
denominação de “Praça do Moreirinha” o logradouro público localizado entre a 
rua T-28 com Avenida T-6 no Setor Bueno; Projeto de Lei que “Dispõe sobre 
a isenção do Imposto Sobre Serviços-ISS às instituições de ensino durante o 
período de pandemia provocada pelo coronovírus-COVID-19; Projeto de Lei 
“Altera e acresce dispositivos à Lei 9.844 de 09 de junho de 2016, que institui 
a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de 
Espectro Autista; Projeto de Lei “Autoriza o Poder Executivo a antecipar os 
feriados municipais e dá outras providências; Projeto de Lei que denomina de 
“Praça Sebastião Rego de Paula”, o logradouro público que especifíca; 
DENÍCIO TRINDADE, Projeto de Lei “Insere no parágrafo 6º do Art. 241 da Lei 
Orgânica do Município de Goiânia, as alíneas “a” e “b” e acrrescenta o 
parágrafo 7º e incisos I, II, III, para instituir a Avaliação Educacional e incluir a 
disciplina “Cooperativismo e Educação Financeira” na matriz curricular da 
Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e Esporte” - 
Requerimentos endereçados a SEINFRA, SMT e ao Prefeito; SABRINA 
GARCÊZ, requerimento endereçado ao Prefeito; Dra. CRISTINA, 
requerimento endereçado à Sra. FÁTIMA MRUE, Secretária da Saúde; Dr. 
GIAN, requerimento endereçado ao Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
do Centro-Oeste; PAULINHO GRAUS, requerimentos endereçados a 
SEINFRA e SMT; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados a 
COMURG e SEINFRA; EMILSON PEREIRA, Projeto de Lei “Dispõe sobre a 



suspensão do desconto salarial de empréstimos consignados tomados por 
servidores públicos municipais, ativos, inativos, durante o estado de 
calamidade pública declarado pelo Decreto Municipal número 799, de 23 de 
março de 2020”; ANDERSON SALES, requerimento endereçado ao Prefeito 
solicitando informações em caráter de urgência sobre as obras de implantação 
das instalações esportivas no Conjunto Riviera e requerimento endereçado a 
SEINFRA; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados a AMMA e COMURG; 
PAULO DAHER, Projeto de Decreto Legislativo “Suspende os efeitos do artigo 
3º e 4º do Decreto número 751, de 16 de março de 2020 do Município de 
Goiânia, até que seja apresentado relatórios técnicos e científicos pelos 
Órgãos competentes da Saúde, que justifique de forma fundamentada, adotar 
qualquer nova medida restritiva. Assim, devendo ser flexibilizado a abertura e 
o funcionamento das Atividades Econômicas Essenciais, desde que cumpridas 
as medidas de prevenção, controles de ambientes e pessoas, conforme as 
orientações da OMS – Organização Mundial da Saúde, acerca da situação de 
emergência na saúde pública, em razão da disseminação do novo coronavírus 
COVID-19 e dá outras providências”. Às 9:50h (nove horas e cinquenta 
minutos), o Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES, passou para o 
Pequeno Expediente. Usou a tribuna o Vereador FELIZBERTO TAVARES. 
Às 10:06h (dez horas e seis minutos) o Senhor Presidente passou para a 
Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 050/2019 de autoria do Vereador Emilson 
Pereira, dispõe sobre a garantia de atendimento prioritário e vagas de 
estacionamento aos advogados e advogadas na administração pública direta 
e indireta de Goiânia e dá outras providencias, 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. Aprovada a inclusão e 
inversão do Projeto de Lei nº 197/2019 de autoria da Vereadora Priscilla 
Tejota, Dispõe de declarar como entidade de utilidade pública municipal o 
centro de educação infantil Bezerra de Menezes – Entidade Beneficente sem 
finalidade lucrativa, no Residencial Sonho Dourado, nesta Capital, com 
parecer da Comissão de Educação Cultura, Ciência e Tecnologia, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Zander Fábio – 2ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 075/2019 de autoria do Tiãozinho Porto, 
altera o artigo. 1º e 2º e acrescenta os artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, na Lei nº 
9.514, de 17/12/2014 (Lei que dispõe sobre a reserva de no mínimo 5% das 
vagas de emprego para mulheres na área de construção civil de obras 
públicas), com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos  – 1ª votação. Foi aprovado 
e encaminhado a Comissão do Trabalho e Servidor Público. Projeto de Lei nº 
317/2019 de autoria do Vereador Anderson Sales, altera a Lei nº 9.665, de 
13 de outubro de 2015 que dispõe sobre a parada de ônibus para 
desembarque de passageiros em locais que não sejam pontos fixos, das 23h 
ás 4:30h, em dias úteis, feriados e finais de semana, com parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora 
Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de 
Fiscalização do Transporte Público; Projeto de Lei nº 384/2019 de autoria do 
Vereador Anselmo Pereira, inclui no calendário oficial de eventos do 
Município de Goiânia o “Dia do garçom e da garçonete” (a ser comemorado 



anualmente no dia 11 de agosto), com parecer da Comissão de 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 177/2019 
deautoria da Vereadora Léia Klébia, institui a política de prevenção a 
violência contra os educadores do magistério público (PPVEM) no município 
de Goiânia e cria disque-denúncia contra agressores aos educadores e dá 
outras providencias, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Anderson Sales – 1ª votação. 
Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. O vereador ANSELMO PEREIRA solicitou registro como visita 
honrosa a presença do Dr. Fábio Velasco de Azevedo Fayad (Rotary Club) - 
Vereador FELIZBERTO TAVARES solicitou registro como visita honrosa 
deputado Rafael Gouveia. Foram aprovados os requerimentos: 2044 e 
2057/20 do Vereador Andrey Azeredo; 2053, 2054, 2214, 2215, 2216 e 
2217/20 do Vereador Lucas Kitão; 2056/20 do Vereador Divino Rodrigues; 
2051, 2088 e 2089/20 do Vereador Denício Trindade; 2090 e 2275/20 do 
Vereador Anderson Sales; 2091 e 2274/20 do Vereador Paulo Daher; 2092 e 
2093/20 do Vereador Alvaro da Universo; 2094 e 2095/20 da Vereadora Léia 
Klébia; 2210, 2211, 2212, 2323 e 2324/20 do Vereador Emilson Pereira; 
2213/20 do Vereador Sargento Novandir; 2218/20 do Vereador Cabo Senna; 
2219 e 2326/20 da Vereadora Priscilla Tejota e 2322/20 do Vereador Alfredo 
Bambu. Os requerimentos nº. 2.328 a 2.381 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. 2.382 foi enviado à Diretoria 
Legislativa para ser inserido em Pauta. Às 11:58h (onze horas cinquenta e 
oito minutos) o Senhor Presidente em exercício, Vereador CABO SENNA, 
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. 
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Ata da vigésima quarta (24ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 

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

 
As nove (09) horas e treze (13) minutos, do dia vinte e sete de maio de dois 

mil e vinte (27.05.2020), teve início a vigésima quarta (24ª) 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 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; ZANDER – 2º Secretário em exercício. O Presidente esclareceu 

que haveria a possibilidade de uso de tempo de liderança, no entanto, não 

haveria Pequeno Expediente, para que a Sessão não se delongasse muito. No 

Expediente foram lidos os seguintes documentos: Mensagem nº 014/20 

do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 027/20, Projeto 

de Lei nº 047/19, Processo nº 2019/0272, de autoria da Vereadora Tatitana 

Lemos, que dispõe sobre o direito de toda mulher atendida na rede pública 

municipal de saúde à investigação e exame genético que detecta trombofilia 

(tratamento). Ofício nº. 295/20 do Gabinete do Prefeito – que encaminha 

Projeto de Lei Complementar que “institui o Plano Diretor de Arborização 

Urbana do Município de Goiânia”. Ofício nº. 282/20 do Gabinete do Prefeito 

– mensagem para conhecimento da retificação do Decreto nº 964/2020, que 

dispõe sobre a abertura de Créditos Adicionais Extraordinários à Secretaria 

Municipal de Governo e demais órgãos que compõem a administração pública 

direta e indireta desse município no montante de R$5.028.500,00 (cinco 

milhões, vinte e oito mil e quinhentos reais). Apresentaram matérias os 

seguintes Vereadores: DRA. CRISTINA, Projeto de Lei  que acrescenta item 

na lista de produtos da cesta básica; Projeto de Lei  que dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos que menciona, localizados no município 

de Goiânia promoverem a imunização dos recém nascidos contra tuberculose 

(BCG) e contra a hepatite B nas primeiras 12 horas de vida; requerimentos 

endereçados à CMTC, COMURG e SEINFRA (solicitando documentos e 

informações técnicas sobre os planos setoriais elaborados ou em elabroação, 

pelo município de Goiânia a fim de subsidiar a análise técnica do PL 023/19; 

dados socieconômicos mais detalhados e atualizados referentes à população 

nas macrozonas rurais, urbanas e ainda, dados demográficos demográficos 

sobre a migração da população do município de Goiânia); ANSELMO 



PEREIRA, Projeto de Lei  que dispõe sobre declarar de Utilidade Pública a 

Associação Tio Cleobaldo e dá outras providências; requerimento verbal para 

o Presidente da Casa, para a formação de uma Comissão de Crise (para tratar 

sobre os efeitos do Corona Vírus), requerimentos endereçados à SEINFRA e 

ao Prefeito; ROGÉRIO CRUZ, requerimento endereçado à SEINFRA 

(solicitando disponibilização do cronograma de recapeamento e pavimentação 

asfáltica em nosso município); DIVINO RODRIGUES, requerimento 

endereçado ao Presidente da Casa (solicitando realização de Moção de 

Aplausos para o Sargento Maryvone da Silva Cavalcante ribeiro e o Soldado 

Rafael Porfírio Soares em virtude dos relevantes serviços prestados em prol 

da segurança pública da nossa sociedade); ÁLVARO DA UNIVERSO, Projeto 

de Lei  que altera o art. 2ª 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 uamentar o valor da multa para estabeleciemnto que a descumprir. Às 

09:22hs (nove horas e vinte e dois minutos) o Senhor Presidente passou 

para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 066/19 de autoria do Vereador 

Izídio Alves, fica obrigada a Prefeitura de Goiânia am instalar todos os 

veiculos da frota municipal da administração direta e indireta equipamentos de 

rastremento e monitoramento por GPS 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. Foi solicitado o uso de 

tempo de liderança pelos Vereadores Dra. Cristina e Paulo Magalhães. A 

Parlamentar destacou a denúncia feita ao Ministério Público do Trabalho, 

referente a uma compra milionária de máscaras, com valor não condizente 

com a qualidade do produto e ainda sem selo de certificação. O Vereador 

Paulo Magalhães também fez uso da palavra. Projeto de Lei nº 084/19 de 

autoria do Vereador Álvaro da Universo, autoriza a alienação, por doação 

não onerosa (Bens móveis do acervo patrimonial) dos órgãos e entidades do 

executivo, para fins de uso social e dá outras providencias, com parecer da 

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

Vereador Cabo Senna  – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo 

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

de Lei nº 133/19 de autoria do Vereador Doutor Gian, determina aos 

laboratórios conveniados a rede pública a realizar coleta de matérias para 

exames laboratoriais de idosos e pessoas com deficiência em suas 

residências, 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 

052/20 de autoria do Vereador Zander, altera a Lei nº 8.483 de 29 de 

setembro de 2006, que dispõe sobre a politica de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente no município e da outras providências, com parecer 

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

Vereador Welington Peixoto – 1ª votação. Foi concedido vistas do referido 



projeto ao Vereador Andrey Azeredo. Projeto de Decreto Legislativo nº 

006/20 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, concede título honorífico 

de cidadania a Eva Daniela Carvalho Lino Rodrigues, com parecer da 

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

Vereadora Priscilla Tejota – Votação Única. Foi concedido vistas ao Vereador 

Anselmo Pereira. Projeto de Decreto Legislativo nº 011/20 de autoria do 

Vereador Anderson Sales - Bokão, concede títulod de cidadão goianiense 

ao ilustre Senhor Odair Ribeiro da Silva pelos relevantes serviços prestados 

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

Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina Votação 

Única. Foi concedido vistas ao Vereador Anselmo Pereira. Foram aprovados 

os requerimentos: 2045, 2047 e 2277/20 da Vereadora Doutora Cristina; 

2200, 2201, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2278 e 2325/20 da 

Vereadora Sabrina Garcez. O requerimento nº. 2276/20 do Verador Juarez 

Lopes foi retirado de pauta a pedido do autor. Os requerimentos nº. 2.383 a 

2.390 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. 2.391 a 2.394 foram enviados à Diretoria Legislativa para 

serem inseridos em pauta. Às 11:27hs (onze horas e vinte e sete 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.xx.x.x.x.x.x.x.x. 
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