
 

Ata da vigésima quinta (25ª) 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 três de junho de dois mil e vinte 

(03.06.2020), teve início a vigésima quinta (25ª) 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; PAULO MAGALHÃES – 2º 

Secretário em exercício. No Expediente foram lidos os seguintes 

documentos: Ofício nº 302/2020 do Prefeito – encaminha Prestação de Contas 

do primeiro quadrimestre de 2020; Ofício nº 459/2020 do Prefeito – encaminha 

Balancetes Contábeis da Administração Direta dos meses de fevereiro e 

março/2020. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: DRA. 

CRISTINA, Projeto de Lei  “Estabelece o uso de máscaras acessíveis por no 

mínimo 5% (cinco por cento) dos funcionários de estabelecimentos que realizem 

atendimento presencial ao público, durante o período de pandemida do COVID-

19, no Município de Goiânia” e requerimentos endereçados ao Prefeito, SMS, 

COMURG, condolências à família da enfermeira Fátima Azevedo e Ofício 

endereçado ao Sr. Prefeito que apresenta sugestão para inclusão do Município 

de Goiânia no Segundo Edital de Seleção de Municípios – Programa de Apoio a 

Gestão Pública; CARLIN CAFÉ, requerimento endereçado à Secretaria de 

Planejamento solicitando o processo integral referente ao empeendimento 

Residencial Padre Ferreira no Jardim Mariliza, cuja destinação primitiva seria 

exclusivamente para servidores públicos municipais; PAULO DHAER, Projeto de 

Lei “Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de beneficiamento e comércio 

de laticínios, informar ao produtor de leite o preço a ser pago no mês seguinte e 

que a folha de pagamento não poderá exceder o décimo dia do mês subsequente, 

no âmbito do Município de Goiânia”; Projeto de Lei Complementar, “Acrescenta 

os parágrafos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, do Art. 146 da 

Lei Complementar número 171, de 29 de maio de 2007 e dá outras providênicas”; 

DENÍCIO TRINDADE, PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA - Altera o Art. 

241 da Lei Orgânica do Município de Goiânia e insere as alíneas “a” e “b” no 

parágrafo sexto e acrescenta o parágrafo sétimo e incisos I, II, III, para instituir a 

disciplina “Cooperativismo e Educação Financeira” na matriz curricular da Rede 

Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. 

Requerimentos endereçados a COMURG e envio de correspondência de 

agradecimento ao Deputado Federal Vitor Hugo; FELIZBERTO TAVARES, 

Projeto de Lei Complementar  “Dispõe sobre a implantação do serviço de 

Transporte de Passageiros em Sistema de Lotação e dá outras providências” 

conforme determinia a Lei de Mobilidade Urbana. Lei número 12.587/12 em seu 



artigo quarto inciso I e VI, artigo 14ª, inciso I e Art. 18, inciso I e II; ANDREY 

AZEREDO, Projeto de Lei “Dispõe sobre normas para instalação de infraestrutura 

de suporte para redes de telecomunicações e equipamentos afins no Município 

de Goiânia; ANSELMO PEREIRA, Sessão Especial em comemoração aos 50 

anos do Museu de Arte de Goiânia e requerimentos endereçados ao Prefeito, 

COMURG, SEINFRA e LIONS CLUBE GOIÂNIA-SUL; SABRINA GARCÊZ, 

requerimentos endereçados ao Prefeito, Secretaria Municipal de Educação, 

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

SEINFRA, AMMA e COMURG; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos 

endereçados a AMMA, COMURG e SEINFRA. Às 10:21h (dez horas e vinte e 

um minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Veto nº 

011/2020 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao autógrafo de Lei nº 

012/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 444/2017 de autoria do Vereador 

Welington Peixoto – Que dispõe sobre aplicação de recursos de multa para 

Secretaria Municipal de Transito, Transporte e Mobilidade, com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Manutenção do Veto – 

Votação Única, Relator: Vereador Anderson Sales. Foi mantido e encaminhado 

ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 

013/20 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao Autografo de Lei nº 

113/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 521/2017 de autoria do Vereador Lucas 

Kitão  - Acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo primeiro da Lei 8.419 de 2006, 

que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do 

sistema de abastecimento de água, com parecer da Comissão de Constituição, 

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

Vereadora Priscilla Tejota. Foi mantido e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei nº 

266/2019 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”, com parecer da Comissão de Trabalho e Servidores Públicos, pela 

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

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 

Autógrafo de Lei. Os requerimentos nº. 2.395 a 2.455 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. 2.456 a 2.458 foram enviados à 

Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 12:05h (doze horas e 

cinco minutos) o Senhor Presidente em exercício, Vereador ANSELMO 

PEREIRA, encerrou a presente sessão. Para constar lavrei esta que, lida e 

achada conforme, será assinada pelos membros da 

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

 

 
Presidente:            1º Secretário:   2º Secretário: 



 
 

Ata da vigésima sexta (26ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

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

 
As nove (09) horas e quatorze (14) minutos, do dia dezessete de junho de dois 

mil e vinte (17.06.2020), teve início a vigésima sexta (26ª) 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 em exercício; CLÉCIO ALVES - 1º Secretário em 

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

os seguintes documentos: 1- Mensagem nº. G.017/20 do Gabinete do 

Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº. 032/20, oriundo do PL nº. 

297/2018, de autoria do Vereador Izídio Alves, que dispõe sobre a instalação do 

Sistema de Ecobarragem na Rede Hidrográfica Municipal e dá outras 

providências. 2- Ofício nº 311/20 do Gabinete do Prefeito – Encaminha 

Projeto de Emenda (nº 004/20) à Lei Orgânica do Município de Goiânia, que 

altera o art.115 da referida Lei. 3- Ofício nº 314/20 do Gabinete do 

Prefeito – Encaminha Projeto de Lei nº 097/20 – Que estabelece critérios para 

reativação de contratos dos servidores que especifica e dá outras providências. 

4- Ofício nº 315/20 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Projeto de Lei nº 

098/20 – Autoriza a cessão de uso da área pública municipal à agência de 

regulação, controle e fiscalização de serviços públicos de Goiânia – AGR. 5-

Ofício nº 316/20 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Projeto de Lei nº 099/20 

– Autoriza abertura de créditos adicionais de natureza especial, no montante de 

R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), de acordo com o 

discriminado nessa Lei. Após a leitura, o Líder do Prefeito, Vereador Welington 

Peixoto, trouxe em mãos o Ofício nº. G.317/20 do Gabinete do Prefeito, que 

encaminha o Sustitutivo ao Projeto de lei que estabelece critérios para reativação 

de contratos dos servidores que especifica e dá outras providências. Foi lido em 

forma de Expediente. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: 

SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei Complementar que altera a Lei 

Complementar 236 de 28 de dezembro de 2012, que cria os cargos de Agente 

Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias e dá outras 

providências, Projeto de Lei que dispõe sobre a implentação provisória para 

transporte complementar ao transporte público de Goiânia, com o auxílio das 

vans escolares e de turismo como medida de urgência para evitar a propagação 

do Covid-19, Projeto de Lei que institui a implantação de faixa de retenção e 

recuo exclusivo para bicicletas nas vias públicas equipadas com semáforos no 

Município, Projeto de Lei que institui o “Sistema de Carona Legal” em âmbito 

municipal e dá outras providências, requerimentos endereçados ao Prefeito 



(solicitando esclarecimentos quanto ao Projeto de Lei nº. 97/20, que dispõe sobre 

a reativação dos contratos dos servidores temporários), à SEPLANH (solicitando 

informações quanto à destinação da área de ponta de quadra da  situada na 

Avenida Campos Elísios, Qd.218, Lt.01, Jardim Novo Mundo), ao Presidente da 

Casa (solicitando realização de Audiência Pública de maneira remota pelo Zoom) 

e COMURG; DRA. CRISTINA, requerimentos endereçados ao Prefeito, ao 

Comitê de Combate ao Corona Vírus (solicitando a relação de empresas 

multadas pela abertura do comércio no período de pandemia)  e à SMS 

(solicitando informações sobre a existência de parceria do Aplicativo 99 e à 

Secretaria); EMILSON PEREIRA, requerimentos endereçados à SEMAS 

(solicitando informações sobre a implantação dos Programas Jovem é o Futuro 

e Família Acolhedora) e à Secretaria de Governo (solicitando informações sobre 

o andamentos dos processos que versam sobre as Emendas Impositivas de sua 

autoria aprovados em 2018 e 2019) e à SMS; ROGÉRIO CRUZ, requerimento 

endereçado ao Prefeito (solicitando autorização para funcionamento e realização 

de custos nos templos religiosos, sem limitação de dias) e ANDREY AZEREDO, 

requerimento à SMS (para que apresente de forma detalhada quantos tstes para 

detecção do Covid-19 foram adquiridos pelo município, quantas pessoas já 

foram testadas, bem como o resultado destes testes e ainda qual foi o 

encaminhamento dado diante dos resultados. Às 9:31hs (nove horas e trinta e 

um minutos), o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO, 

passou para o Pequeno Expediente.  Às 10:20hs (dez horas e vinte minutos) 

o Senhor Presidente suspendeu a presente sessão para que houvesse a 

apreciação do Substitutivo ao Projeto de lei que estabelece critérios para 

reativação de contratos dos servidores que especifica e dá outras providências 

junto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tendo em vista o 

precedente regimental, aprovado na Sessão Extraordinária do dia 24/03/2020, 

que autorizou a quebra do interstício regimental de 24hs (vinte e quatro horas) 

entre votações no que se refere aos projetos correlatos à pandemia e decretação 

do estado de Calamidade Pública, após a apreciação do referido Substitutivo 

pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e sua aprovação; este foi 

enviado à 1ª votação, tendo sido aprovado. Logo em seguida, reuniu-se a 

Comissão do Trabalho e Servidores Públicos para a apreciação do aludido 

substituto, tendo sido nela aprovado. Ao ser encaminhado à 2ª votação, foi 

apresentada Emenda da Vereadora Priscilla Tejota, a qual foi rejeitada, 

aprovando-se o substituto, sem Emendas.  Os requerimentos nº. 2.061 a 2.469 

e 2.477 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. 2.470 a 2.476 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em 

pauta. Às 12:52hs (doze horas e cinquenta e dois 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 

 

Presidente:                            1º Secretário:                           2º Secretário: 

 



 
 

Ata da vigésima sétima (27ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 

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

(Sessão Presencial e Virtual) 
 

As nove (09) horas vinte e dois (22) minutos, do dia vinte e três de junho de dois 

mil e vinte (23.06.2020), teve início a vigésima sétima (27ª) 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; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em exercício; PAULO 

MAGALHÃES – 2º Secretário em exercício. Foram lidos os seguintes 

expedientes: Ofício 514/2020 da Secretária Municipal de Finanças – Envio do 

Balancete Geral de 2019. Ofício 515/2020 da Secretária Municipal de Finanças 

– Envio de Balancete Contábil da Administração Direta – Abril/2020.  Usaram a 

Tribuna os vereadores: FELIZBERTO TAVARES e SARGENTO NOVANDIR. 

Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: ANDREY AZEREDO, 

Projeto de Lei “Declara a Comunidade Cristã Vida Nova Ministério Internacional 

Catedral das Nações, entidade de Utilidade Pública no Município de Goiâni. Às 

10:30h (dez horas e trinta minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem 

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

Senna, acrescenta inciso XXIV ao artigo. 139 da Le Complementar 276, de 

03/06/15 para conferir à agência municipal do meio ambiente – AMMA, 

competência para efetuar monitoramento da poluição atmosférica, causada pela 

“ETE” e pelas indústrias, mediante implantação de estação de monitoramento 

(Setor Goiânia ll), com parecer da Comissão de Meio Ambiente, pela Aprovação – 

Relatora: Vereadora Sabrina Garcêz – 2ª votação. Foi aprovado por unanimidade 

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

Autógrafo de Lei. 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 aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 

Controle; Projeto de Decreto Legislativo nº 008/20 de autoria do Vereador 

Anselmo Pereira, concede Título Honorífico de Cidadania goianiense ao Senhor 

José Roberto Trados, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla Tejota – Votação Única. 

Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 011/20 de autoria do Vereador Anderson Sales - Bokão, 

concede Título 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 aprovado e encaminhado ao 

Núcleo de Processamento e Controle. Foram aprovados os requerimentos: 



2382/20 do Vereador Anderson Sales; 2391, 2392, 2473 e 2474/20 da Vereadora 

Doutora Cristina; 2393/20 do Vereador Rogério Cruz; 2394/20 do Verador Divino 

Rodrigues; 2456/20 do Vereador Carlin Café; 2457, 2470, 2471 e 2472/20 da 

Vereadora Sabrina Garcez; 2458/20 do Vereador Anselmo; 2475 e 2476/20 do 

Veredor Emilson Pereira. Os requerimentos nº. 2.478 a 2523 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. 2.524, foi enviado à Diretoria 

Legislativa para ser inserido em pauta. Às 11:54h (onze horas e cinquenta e 

quatro 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. 

 
Presidente: 

1º Secretário: 

2º Secretário: 



 
 

 

Ata da vigésima oitava (28ª) 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 (22) minutos, do dia vinte e quatro de junho de dois 

mil e vinte (24.06.2020), teve início a vigésima oitava (28ª) 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. Foram lidos os seguintes 

expedientes: Ofício 514/2020 da Secretária Municipal de Finanças – envio 

do Balancete Geral de 2019. Ofício 515/2020 da Secretária Municipal de 

Finanças – envio de Balancete Contábil da Administração Direta – Abril/2020. 

Os Vereadores CLÉCIO ALVES e PAULO MAGALHÃES solicitaram que 

registrasse como visita honrosa a presença do Dr. Sebastião Ferreira Leite 

(Juruna).  Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: ANSELMO 

PERREIRA, requerimento endereçado a UFG; CABO SENNA, requerimento 

endereçado ao Prefeito solicitando a concessão de uma Moratória Tributária a 

todos estabelecimentos de ensino, como berçário, educação infantil, ensino 

fundamental I e II, ensino médio da rede privada de Goiânia e requerimento 

solicitando informação acerca do valor atualizado do débito junto ao herário 

público do Grupo Moreira Empreendimentos e Participações LTDA 

(Hipermoreira); TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados a COMURG, 

SMT, SEINFRA, SEMAS e SEPLANH; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos 

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

endereçados a SEINFRA e COMURG; LUCAS KITÃO, Projeto de Lei “Dispõe 

sobre medidas de incentivo tributário para que pessoas curadas da covid-19 

doem plasma para uso no tratamento das vítimas da pandemia em tratamento” 

e requerimentos endeçados a SMT, SME, SEINFRA, COMURG e Agetul. Às 

10:08h (dez horas e oito minutos) o Sr. Presidente CLÉCIO ALVES suspendeu 

a Sessão. Reaberta a Sessão às 10:30h (dez horas e trinta minutos), foi 

concedido tempo de lideraça aos Vereadores: PAULO MAGALHÃES e Dra. 

CRISTINA. Os requerimentos nº. 2.525 a 2590 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. 2.591 a 2.592, foram enviados à 

Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 10:46h (dez horas e 



quarenta e seis minutos) o Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES, 

encerrou a presente sessão e convocou outra para próxima terça-feira no horário 

regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada 

pelos membros da Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 
Presidente:   

1º Secretário:   

2º Secretário: 



 
 

Ata da vigésima nona (29ª) 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 (19) minutos, do dia trinta de junho de dois mil e vinte 

(30.06.2020), teve início a vigésima nona (29ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) 

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

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

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

bíblico e, em seguida, o convidou 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 ROMÁRIO POLICARPO – Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º 

Secretário em exercício; PAULO MAGALHÃES – 2º Secretário em exercício. 

Usaram a Tribuna: Vereadores PAULO MAGALHÃES e CARLIN CAFÉ. O 

Vereador ANSELMO PEREIRA solicitou 01 (um) minuto de silêncio pelo 

falecimento do Dr. Ciro Ricardo Castro e da ex-funcionária da Casa Sra.  Maria 

Aparecida Donizetti Ribeiro (Zetti). No expediente foram lidos os seguintes 

expedientes:  Mensagem nº 018/2020 do Gabinete do Prefeito – Veto 

Integral ao Autógrafo de Lei nº 035/20, Projeto de Lei nº 084/19, processo nº 

20119/441, 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. Ofício nº 325/2020 do Gabinete 

do Prefeito – Mensagem para conhecimento sobre abertura de crédito 

adicional extraordinário à Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de 

Saúde no montante de R$ 5.489.666,18. Apresentaram matérias os 

seguintes Vereadores: ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei Complementar 

“Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relaçãoes 

Urbanísticas no Município de Goiânia” e Requerimentos endereçados ao 

Prefeito, SMS, AMMA, COMURG e SEINFRA; Dra. CRISTINA, requerimentos 

endereçados a COMURG e SMS; DR. GIAN, requerimentos endereçados a 

SEINFRA, COMURG e SMT; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos 

endereçados a ENEL, SEINFRA e SMT; SABRINA GARCÊZ, requerimentos 

endereçados ao Prefeito e SMS; WELINGTON PEIXOTO, requerimento 

endereçado ao Prefeito; CARLIN CAFÉ, Projeto de Lei “Dispõe sobre as 

condições mínimas de edificvação que devem ser atendidas pelas casas de 

venda de aves e pequenos animais vivos” e requerimento endereçado ao 

Secretário Municipal de Planejamento, solicitando informações sobre o cargo 

ocupado pelo Sr. Henrique Alves Luiz Pereira e as atribuições outorgadas ao 

mesmo junto à Pasta; CABO SENNA, requerimento endereçado ao Prefeito 

solicitando esclarecimentos acerca da interrupção das obras de pavimentação 



asfátical no Setor Residencial Shangri-lá, localizado na região norte de Goiânia; 

TIÃOZINHO PORTO, Projeto de Lei “Denomina de Avenida Professora Delmira 

Maria Fernandes à via que será construída para ligar a Avenida Ribeirão Preto 

no Setor Jardim Novo Mundo à Rua 117, no setor Universitário, passando pelo 

viaduto Lauro Sérgio Belchior” e Requerimentos enderçados a SEINFRA, 

COMURG e SMT; ANDREY AZEREDO, requerimento endereçado ao 

Presidente da casa solicitando avocação do Projeto de Resolução 003/2020 

que “Altera a redação do parágrafo 2º do Art. 71 da Resolução número 029 de 

19 de dezembro de 1991 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia” 

e requerimento em Regime de Urgência ao Senhor Aristóteles de Paula e 

Sousa Sobrinho a fim de que adote medidas necessárias para a realização de 

testagem em massa para os servidores da Companhia de Urbanização de 

Goiânia-COMURG e outras medidas de prevenção, controle e combate a 

pandemia do COVID-19 (coronavírus); EMILSON PEREIRA, requerimento 

endereçado  ao Secretário Municipal de Assistência Social solicitando 

informações quanto ao recebimento da verba do Governo Federal destinado a 

aquisição de insumos e demais itens para controle do Covid-19. O Vereador 

Paulo Magalhães solicitou que registrasse em ATA  a indicação dos Vereadores 

Jair Diamantino  e Anderson Sales para compor a Comissão Especial de 

Inquérito-CEI que irá apurar o número de leitos e UTI´s destinada a Covid-19 

na rede privada. Às 10:00h (dez horas) o Senhor Presidente passou para a 

Ordem do Dia: Veto nº 012/2020 de autoria do Prefeito Municipal, Veto 

Integral ao Autografo de Lei nº 010/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 313/2018 

de autoria do Vereador Zander Fábio  - Que institui o Banco de Ração Pet e 

utensílios para animais no Municipio de Goiânia, com parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeinção do Veto – Votação Única, 

Relatora: Vereadora Léia Klébia. Foi rejeitado por maioria e encaminhado ao 

Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 

015/2020 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao Autografo de Lei 

nº 025/2020, 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 lougradouro público localizado no setor morais Jardim 

Novo Mundo, em Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, pela Manutenção do Veto – Votação Única, Relatora: Vereadora Léia 

Klébia. Foi mantido por maioria e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 

Controle para comunicar ao Prefeito. Aprovada a Inclusão e Inversão do 

Projeto de Lei 201/2018 de Autoria do Prefeito, “Altera a Lei número 8.758 – 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóveis ao Fundo de 

Arrendamento Familiar – FAR”. com parecer da Comissão de Finanças, pela 

Aprovação – Relator: Vereador Zander Fábio – 2ª votação. Foi aprovado 

Pedido de Vista ao vereador Andrey Azeredo e devolvido na mesma Sessão. 

Em seguida o Vereador CARLIN CAFÉ solicitou VISTA, colocado em votação 

foi rejeitado o Pedido de Vista e Aprovado o Projeto, encaminhado ao Núcleo 

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

Inversão do Projeto de Lei nº 107/2020 de autoria Vereador Dr. Gian, dispõe 

sobre declarar de Utilidade Pública a “Igreja Apostólica Fonte da Vida” e da 

outras providencias, com parecer da Comissão de de Constituição, Justiça e 



Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Welinton Peixoto – 1ª votação. 

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

Tecnologia. Projeto de Lei nº 057/2020 de autoria do Prefeito Municiapal, 

dispõe sobre diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício de 

2021 e da outras providencias, com parecer da Comissão Mista, pela 

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

encaminhado à Diretoria Legislativa aguardando prazo regimental para 

segunda votação. Projeto de Lei nº 254/2019 de autoria do Vereador Paulo 

Magalhães, denomina complexo viário Luís José da Costa (Lendro, da dupla 

Leandro e Leonardo) o viaduto situado na Avenida Jamel Cecílio com a 

alameda Marginal Botafogo e Alameda Leopodo de Bulhões, com parecer da 

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

Vereador Anderson Sales-Bokão – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à 

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

431/2020 de autoria do Vereador Tiãozinho Porto, altera a Lei nº 10.252, de 

02/10/2018, que dispõe sobre autorização para o uso de veículos aéreos não 

tripulados – VANTS, com parecer da Comissão de de Constituição, Justiça e 

Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Divino Rodrigues – 1ª votação. 

Foi aprovado e encaminhado à Comissão Habitação, Urbanismo e 

Ordenamento Urbano.  Projeto de Lei nº 001/2020 de autoria do Vereador 

Denício Trindade, denomina Praça Serafim a Praça localizada na Rua Lincoln 

s/n com a Rua Guadalajaram e Rua Américo Vespúcio no Jardim Novo Mundo, 

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

Aprovação – Relator: Vereador Anderson Sales-Bokão – 1ª votação. Foi 

aprovado encaminhado à Comissão Habitação, Urbanismo e Ordenamento 

Urbano Projeto de Lei nº 049/2020 de autoria do Vereador Zander, “Altera o 

nome da Rua Sergipe, localizada no Setor Urias Magalhães, para Rua Atlético 

Goianiense 1937”, com parecer da Comissão de de Constituição, Justiça e 

Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Welington Peixoto – 1ª votação. 

Foi aprovado e encaminhado à Comissão Habitação, Urbanismo e 

Ordenamento Urbano Projeto de Lei nº 052/2020 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 providencias”, com parecer da Comissão de de Constituição, Justiça 

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

votação. Emenda do Vereador Anderson Sales a ser apreciada em Plenário. 

Colocada em votação foi aprovado a Emenda Supressiva por maioria e 

encaminhado o Projeto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Projeto de Lei nº 080/20 de autoria do Vereador Denício Trindade, “Inclui no 

artigo. 2º, parágrafo único o inciso VIII,  na Lei nº 8546 de 23 de junho de 2007 

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 do Trabalho e Servidor Público. Os 

requerimentos nº. 2.593 a 2.686 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. 2.687 a 2.689, foram enviados à 

Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. O requerimento 2.690 do 



Ver. Andrey Azeredo foi encaminhado à Presidência. Às 11:58h (onze horas 

cinquenta e oito minutos) o Senhor Presidente em exercício, Vereador 

WELINGTON PEIXOTO, encerrou a presente sessão e convocou outra para 

próxima quarta-feira no horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e 

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