
 
 
Ata da décima primeira (11ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 
As nove (09) horas e trinta (30) minutos, do dia três de março de dois mil e 
vinte (03.03.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
décima primeira (11ª) 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 1º Secretário 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; WELINGTON PEIXOTO – 2º Secretário em exercício. 
No Expediente foram lidos os seguintes documentos: Mensagem nº 
009/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 005/20, 
Projeto de Lei nº 269/19, processo nº 20191216, de autoria do Vereador 
Emilson Pereira – Dispõe sobre a criação do programa de incentivo á prática 
de futebol feminino, no município de Goiânia. Mensagem nº 010/20 do 
Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 006/20, Projeto de 
Lei nº 255/18, processo nº 20181545, de autoria do Vereador Zander Fábio – 
Concede isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISS a todos 
os eventos realizados no autódromo de Goiânia que sejam regionais. 
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: CLÉCIO ALVES, Projeto 
de Lei que dispõe sobre desafetação de área pública municipal de sua 
destinação primitiva e autoriza a sua alienação; ANSELMO PEREIRA, Projeto 
de Lei  que sobre declarar de Utilidade Pública a Associação Goiana de 
Futebol Americano e dá outras providências; Projeto de Lei  que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a desafetar bem dominial localizado na esquina da 
Rua 233 com a Avenida Universitária, confrontando com a Quadra 107-B, Lote 
7, Setor Leste Universitário, nesta Capital; Projeto de Lei  que denomina de 
“Praça Julia Semírames Borges do Lago” a área pública municipal APM-12, de 
3.029,66 m² localizada entre as ruas Morestes, Penedo, Itamaracá e São 
Cristóvão, no Residencial Campos Dourados no Município de Goiânia; DR. 
PAULO DAHER, requerimentos endereçados à COMURG e SEINFRA; 
FELIZBERTO TAVARES, requerimentos endereçados à COMURG e 
SEINFRA; PAULO MAGALHÃES, requerimentos endereçados ao Prefeito; 
MESA DIRETORA, Projeto de Lei Complementar  que altera a Lei nº. 10.137, 
de 21 de março de 2018, para dispor sobre remuneração, carga horária, 



carreira e enquadramento dos ocupantes dos cargos de Procurador Jurídico 
Legislativo, Consultor Jurídico e Assessor Jurídico da Câmara Municipal de 
Goiânia e dá outras providências; ALFREDO BAMBU, requerimentos 
endereçados ao Prefeito, COMURG e SEINFRA e ao Presidente da Casa 
(solicitando realização de homenagem à Rádio Brasil Central, que hoje 
completa 70 anos); TATIANA LEMOS, Projeto de Lei  que estabelece multa 
para a empresa responsável pela distribuição de água para o município de 
Goiânia, se comprovada a distribuição de água contaminada para a população; 
ZANDER, Projeto de Lei  que dispõe sobre a garantia de que agressores de 
mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos no Município de 
Goiânia e dá outras providências; ANDERSON SALES, Projeto de Decreto 
Legislativo  que concede o Título de Cidadão Goianiense ao ilustre Senhor 
Odair Ribeiro da Silva pelos relevantes serviços prestados ao Município de 
Goiânia; Projeto de Lei  que altera a Lei nº. 8.338, de 06 de outubro de 2005, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de aparelho desfibrilador 
externo automático nos aeroportos, shoppings centers, centros empresariais, 
estádios de futebol, hotéis, hiper e supermercados, casas de espetáculos, 
clubes, academias e locais de trabalho, no âmbito do Município de Goiânia e 
dá outras providências; Projeto de Lei  que altera a Lei nº. 9.474, de 10 de 
outubro de 2014, que estabelece critérios higiênicos para fornecimento de 
canudo, palito dental, sal e açúcar nos bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis 
e estabelecimentos afins instalados no município de Goiânia; LUCAS KITÃO, 
requerimentos endereçados à SMT, COMURG e SEINFRA; SABRINA 
GARCÊZ, Projeto de Lei  que institui e inclui no Calendário Oficial do Município 
de Goiânia o “Dia do Assistente Social” a ser comemorado anualmente no dia 
15 de maio; requerimentos endereçados ao Presidente (solicitando realização 
de Sessão Especial para entrega da Comenda Zilda Arns Neuman) e à 
SEPLANH, ENEL, AMMA, SMT e  SEINFRA (solicitando informações quanto à 
carga horária dos servidores que atualmente cumprem 44 horas semanais sem 
aumento de remuneração); JAIR DIAMANTINO, requerimentos endereçados 
SEINFRA e SEPLANH; CABO SENNA, requerimento endereçado à SMF 
(solicitando esclarecimentos a este Legislativo acerca da concretização ou não 
do pagamento devido pelo Grupo Moreira Empreendimentos e Participações 
LTDA e Agnaldo Moreira da Costa (Hiper Moreira à titulo de compensação, 
com o numerário em valores atualizados); EMILSON PEREIRA, Projeto de Lei  
que dispõe sobre a instalação de mecanismos tecnológicos sonoros em 
piscinas. Às 9:36hs (nove horas e trinta e seis minutos), o Senhor 
Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO, passou para o Pequeno 
Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores Paulo Magalhães e Felizberto 
Tavares.  Às 10:00hs (dez horas) o Senhor Presidente passou para a 
Ordem do Dia: Emenda á Lei Orgânica do Município de Goiânia nº 003/19 
de autoria do Vereador Andrey Azeredo, Acrescenta o inciso XXIX ao artigo. 
11 e acrescenta o artigo. 104-A á Lei orgânica do município de Goiânia para 
instituir sistema permanente de monitoramento e avaliação de políticas 



públicas, sem parecer da Comissão Mista, vez que o referido projeto foi 
avocado – 2ª votação. Os Vereadores Dr. Gian, Emilson Pereira, Anderson 
Sales e Sabrina Garcêz solicitaram registro em Ata de seus posicionamentos 
favoráveis ao Projeto (vez que não conseguiram registrar no painel seus votos). 
O referido Projeto foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para confecção do autógrafo de Lei. Projeto de Lei Complementar 
nº 015/18 de autoria do Vereador Paulinho Graus, modifica o artigo. 52 da 
Lei Complementar nº 177, de 09 de Janeiro de 2008, que institui o código de 
obras e edificações do município de Goiânia, com parecer da Comissão Mista, 
pela Aprovação – Relatora: Vereadora Leia Klebia – 2ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 197/19 de autoria da Vereadora Priscilla 
Tejota, dispõe de declarar como entidade de utilidade pública municipal o 
Centro de Educação infantil Bezerra de Menezes (CEIBEM), entidade 
beneficente, sem finalidade lucrativo, no Residencial Sonho Dourado, nesta 
capital, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto 
de Lei nº 200/19 de autoria da Vereadora Leia Klebia, institui o programa 
“Adote um ponto de ônibus” e da outras providencias, com parecer da 
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela Aprovação – 
Relator: Vereador Emilson Pereira – 2ª votação. O aludido Projeto foi retirado 
de pauta a pedido da autora. Foram aprovados os requerimentos: 0919/20 
do Vereador Divino Rodrigues; 1263, 1264, 1265 e 1266/20 do Vereador Lucas 
Kitão e 1267/20 do Vereador Gustavo Cruvinel. Os Vereadores Anselmo 
Pereira e Anderson Sales solicitaram registro em ata como presenças 
honrosas as visitas do Professor Robert Bonifácio da UFG e do Pastor Alamair. 
Os requerimentos 1.270 ao 1.397 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno.  Os requerimentos 1.398 a 1.401 foram enviados à 
Diretoria Legislativa para serem inseridos em pauta.  Às 11:13hs (onze horas 
e treze minutos) o Senhor Presidente em exercício,  VEREADOR CABO 
SENNA, encerrou a presente Sessão e convocou outra para o dia seguinte no 
horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será 
assinada pelos membros da Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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2º Secretário: 



 
 
Ata da décima segunda (12ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 
As nove (09) horas e vinte e dois (22) minutos, do dia quatro de março de dois 
mil e vinte (04.03.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
décima segunda (12ª) 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, 
convidou o 1º Secretário 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; CARLIN CAFÉ – 2º Secretário em exercício. Não teve 
Expediente a ser lido. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: 
CARLIN CAFÉ e DENÍCIO TRINDADE, requerimento endereçado ao 
Presidente da Casa, solicitando realização de Audiência Pública para discutir a 
viabilidade da pavimentação asfáltico entre a Avenida Planalto e Alameda 
Contorno na Vila Jequitibá; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos endereçados 
a SEINFRA e aos familiares da Senhorita Thauany Rodrigues de Sousa pelo 
seu falecimento; WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados a 
SEINFRA; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados a SMT, 
COMURG e SEINFRA; ANDERSON SALES, requerimentos endereçados a 
COMURG e SEINFRA; PRISCILLA TEJOTA, requerimento endereçado a 
SEINFRA(informação); PAULINHO GRAUS, requerimentos endereçados a 
SEINFRA, CMTC, COMURG e SMT; LÉIA KLÉBIA, requerimentos 
endereçados a SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, requerimento endereçado ao 
Prefeito Iris Resende; PAULO MAGALHÃES, requerimento endereçado a 
Prefeito Iris Resende; SABRINA GARCÊZ, requerimentos endereçados a 
COMURG e ao requerimentos endereçados a COMURG, SME(informações) E 
AO Prefeito Iris Resende(informações). Às 9:30hs (nove horas e trinta 
minutos), o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO, passou 
para o Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os Vereadores Paulo 
Magalhães e Drª Cristina.  Às 10:00hs (dez horas) o Senhor Presidente 
passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 2017/19 de autoria do 
Vereador Álvaro da Universo, determina, nos setores campinas e centro, a 
aplicação de 10% (dez por cento) do espaço destinado a estacionamento, para 
utilização exclusiva dos veículos motorizados de duas rodas, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 



Vereadora Leia Klebia – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão 
de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 266/19 de 
autoria do Vereador Paulo Magalhães, autoriza a instituição do serviço de 
táxi-lotação no município de Goiânia e revoga a Lei n° 5.467, de 16 de abril de 
1979, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Anderson Sales – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. 
Projeto de Lei nº 339/19 de autoria do Vereador Denício Trindade, institui 
no calendário oficial de eventos no município de Goiânia o evento sorria 
setembro e dia do ortodontista, a ser comemorado anualmente no dia 20 de 
setembro, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto 
de Lei nº 341/19 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, dispõe sobre 
declarar de utilidade pública a liga do bem, com parecer da Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relator: Vereador 
Zander – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de 
Lei nº 361/19 de autoria do Vereador Anderson Sales, dispõe sobre o direito 
a informação de pacientes internados menores de idade e idosos no município 
de Goiânia e da outras providencias, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Divino 
Rodrigues – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de Saúde e 
Assistência Social. Projeto de Lei nº 439/19 de autoria da Vereadora Sabrina 
Garcez, dispõe sobre a Instalação de fraldários nos banheiros dos 
estabelecimentos comerciais, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Welington Peixoto – 1ª 
votação. Foi aprovado pedido de vistas ao Vereador Anselmo Pereira. Projeto 
de Decreto Legislativo nº 051/19, de autoria do Vereador GCM Romário 
Policarpo, concede título Honorifico de cidadania goianiense á Matheus 
Ribeiro, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para Extração do 
Decreto. Projeto de Decreto Legislativo nº 055/19, de autoria do Vereador 
Welington Peixoto, concede título Honorifico de cidadania goianiense ao 
Senhor Marco Aurélio Martins da Silva, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela aprovação – Relator: Vereador Anderson 
Sales. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 
para Extração do Decreto. Projeto de Decreto Legislativo nº 062/19, de 
autoria do Vereador Paulinho Graus, concede título Honorifico de cidadania 
goianiense ao Pastor Jossele Cláuber César, por seus inestimáveis serviços 
prestados em prol dos cidadãos goianienses, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela aprovação – Relatora: Vereadora 
Doutora Cristina. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 



Controle para Extração do Decreto. O Vereador Romário Policarpo, solicitou 
registro em Ata do voto favorável dos Projetos de Decreto Legislativo. O 
Vereador Paulo Magalhães, solicitou registro em Ata, parabenizando a Rádio 
Brasil Central e seus funcionários pelo aniversário do dia 03 último passado. 
Foram aprovados os requerimentos: 1184/20 do Vereador Rogério Cruz; 
1268/20 do Vereador Anselmo Pereira; 1398/20 do Vereador Alfredo Bambu; 
1399/20 do Vereador Cabo Senna e 1400 e 1401/20 da Vereadora Sabrina 
Garcez. O Vereador Anselmo Pereira solicitou registro em Ata como presença 
honrosa o Senhor Elísio Gonzaga. Os requerimentos 1.402 ao 1.477 foram 
aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a 
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno.  Os requerimentos 1.478 a 
1.487 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em pauta.  
Às 10:19hs (dez horas e dezenove minutos) o Senhor Presidente,  Vereador 
ROMÁRIO POLICARPO, encerrou a presente Sessão e convocou outra para o 
dia seguinte no horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada 
conforme, será assinada pelos membros da Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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Ata da décima terceira (13ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 
As nove (09) horas e trinta e três (33) minutos, do dia cinco de março de dois 
mil e vinte (05.03.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
décima terceira (13ª) Sessão Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava 
(18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador ROMÁRIO POLICARPO que a 
declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o Senhor Presidente, 
convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA, para ler um trecho bíblico e, em 
seguida, o convidou para ler a Ata da Sessão anterior que, não havendo pedido 
de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo Senhor Presidente, 
de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento 
Interno, sendo assinado pelos Vereadores ROMÁRIO POLICARPO - 
Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em exercício; WELINGTON 
PEIXOTO – 2º Secretário em exercício. Não houve Expediente a ser lido. 
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: ANSELMO PEREIRA, 
requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando realização de 
Moção de Aplauso aos diretores eleitos para a Diretoria do DCE/UFG; 
WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados à SEINFRA; TIÃOZINHO 
PORTO, requerimentos endereçados à SEINFRA; LUCAS KITÃO; 
requerimentos endereçados à SEINFRA, SMT e COMURG; DENÍCIO 
TRINDADE, requerimentos endereçados à diretoria do DCE/UFG, SEINFRA e 
SMT; MESA DIRETORA, Projeto de Resolução que altera a redação do §2º do 
art. 71 da Resolução nº. 026, de 199 de dezembro de 1991 – Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Goiânia; SABRINA GARCÊZ, requerimentos 
endereçados à SEINFRA e ao Prefeito; CABO SENNA, Projeto de Lei  que 
revoga a Lei nº. 9.302, de 05 de julho de 2013, que desafeta as áreas públicas 
municipais de suas destinações primitivas e dá outras providências. Às 9:45hs 
(nove horas e quarenta e cinco minutos), o Senhor Presidente, Vereador 
ROMÁRIO POLICARPO, passou para o Pequeno Expediente. Usaram a 
Tribuna os Vereadores Paulo Magalhães e Drª Cristina.  Às 10:06hs (dez 
horas e seis minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: 
Veto nº 084/19 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Parcial ao Autografo 
de Lei nº 160/2019, oriundo do Projeto de Lei nº 238/2019 de autoria do 
Vereador Paulo Magalhães – Estabelece a política Municipal de segurança 
hídrica e gestão das águas no âmbito do município de Goiânia, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Manutenção do Veto – 
Votação Única, Relator: Vereador Welington Peixoto. Foi Rejeitado o referido 
Veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar 
ao Prefeito. Veto nº 085/19 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Parcial ao 



Autografo de Lei nº 156/2019, oriundo do Projeto de Lei nº 085/2019 de autoria 
do Vereador Álvaro da Universo – Dispõe sobre a substituição gradativa das 
redes aéreas de distribuição de energia elétrica de baixa tensão, telefonia, 
comunicação de dados via fibra óptica, televisão a cabo e outras cabeamentos, 
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Manutenção do Veto ao artigo 3º e Rejeição aos artigos 9º, 11º e 12º – Votação 
Única, Relatora: Vereadora Leia Klebia. Foi mantido o relatório o referido Veto 
(pela manutenção deste, rejeitando o veto aos artigos 9º, 11º e 12º) e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 
Prefeito. Veto nº 089/19 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao 
Autografo de Lei nº 152/2019, oriundo do Projeto de Lei nº 012/2019 de autoria 
do Vereador Zander Fábio – Dispõe sobre a criação do sistema municipal de 
educação ambiental e da outras providencias, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto – Votação Única, 
Relator: Vereador Divino Rodrigues. Foi Rejeitado o referido Veto e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 
Prefeito. Veto nº 001/19 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao 
Autografo de Lei Complementar nº 014/2019, oriundo do Projeto de Lei 
Complementar nº 026/2019 de autoria do Vereador Doutor Gian – Altera o 
artigo 225 da Lei Complementar nº 011 de 11/05/1992 – Que dispõe sobre o 
Estatuto dos servidores públicos do município de Goiânia, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto – 
Votação Única, Relatora: Vereadora Doutora Cristina. Foi Rejeitado o referido 
Veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar 
ao Prefeito. Às 10:59hs (dez horas e cinquenta e nove minutos), o 
Presidente, Vereador Anselmo Pereira, suspendeu a presente sessão para a 
realização da Moção de Aplauso aos membros da Associação Goiana de 
Futebol Americano, dentre eles: Marcelo Antônio Taveira Miguel Filho, Pedro 
Henrique de Oliveira e Silva Brito, Gabriel Leite dos Anjos e Alex Oliveira 
Borowski. Em seguida, passou-se ao uso da Tribuna Livre por parte dos 
Senhores Luís Cláudio Sassioto e Marília Ribeiro, por indicação dos 
Vereadores Jair Diamantino e Sabrina Garcêz, que explanaram sobre o Evento 
Festona – Festival de Teatro Ocupa Novo Ato). Às 11:27hs (onze horas e 
vinte e sete minutos), a presente sessão foi reaberta. Os Vereadores 
Anselmo Pereira, Anderson Sales, Alfredo Bambu e Paulo Magalhães 
solicitaram registro em Ata como presenças honrosas a visita dos membros da 
Associação Goiana de Futebol Americano (representada pelo Presidente 
Marcelo Antônio), Elisângela Rosa de lima (Coordenadora do Nazaro Aruanã 
3), do ex-Vereador Uirapuru Vaz de Carvalho e do Pastor Wirley José de 
Moraes (Presidente da Associação Comunitária dos Evangélicos de Senador 
Canedo e Presidente da Federação Nacional de Pastores). A Vereadora 
Priscilla Tejota teve sua ausência justificada através de Ofício. Os 
requerimentos 1.483 ao 1.558 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 



Regimento Interno.  O requerimento 1.559 foi enviado à Diretoria Legislativa 
para ser inserido em pauta.  Às 11:54hs (onze horas e cinquenta e quatro 
minutos) o Senhor Presidente em exercício,  Vereador ANSELMO PEREIRA, 
encerrou a presente Sessão e convocou outra para a próxima terça-feira, dia 
10/03, 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 
 
 
Presidente:         
 
 
1º Secretário:                          
 
 
2º Secretário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ata da décima quarta (14ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 
oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 
As nove (09) horas e trinta e três (33) minutos, do dia dez de março de dois mil 
e vinte (10.03.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
décima quarta (14ª) 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, 
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; 
WELINGTON PEIXOTO – 2º Secretário em exercício. No Expediente foram 
lidos os seguintes documentos: Ofício 8053/19 da Secretaria Municipal de 
Saúde – Relatório detalhado do segundo quadrimestre – janeiro a agosto de 
2019; Ofício nº. 222/2020 do Gabinete do Prefeito, dirigido à Mesa Diretora 
indicando como líder do Governo Municipal junto a esse Poder o Vereador 
Welington Peixoto, a partir da data de 09 de março de 2020. Apresentaram 
matérias os seguintes Vereadores: ANSELMO PEREIRA, requerimento 
endereçado ao Presidente da Casa (solicitando realização de Sessão Especial 
em Homenagem aos Passarinheiros), requerimentos endereçados à SEINFRA, 
SME, COMURG, AMMA, à Presidência da Casa (solicitando Tribuna Livre) e 
ao Prefeito; MILTON MERCÊZ, Projeto de Lei que dispõe sobre o Programa de 
Vacinação para imunização dos trabalhadores do sistema; FELIZBERTO 
TAVARES, requerimentos endereçados à SEINFRA e COMURG; 
WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados à SEINFRA; DR. PAULO 
DAHER, requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando 
realização de Sessão Especial em comemoração ao “Dia do Caçambeiro”; 
PRISCILLA TEJOTA, requerimentos endereçados à SEINFRA; LUCAS 
KITÃO, requerimento endereçado à SMT; OSÉIAS VARÃO, requerimentos 
endereçados ao Presidente da Casa (solicitando realização de Sessão Solene 
em homenagem aos Coordenadores e Líderes de Família da Assembléia de 
Deus, Ministério Fama; Sessão Solene em homenagem à Liderança de 
Mulheres da Assembléia de Deus, Ministério Fama; Sessão Solene em 
homenagem aos Líderes de Movimentos Sociais e Influenciadores Digitais de 
Goiânia); CABO SENNA, requerimentos endereçados à SEINFRA e AMMA; 
ANDERSON SALES-BOKÃO, requerimentos endereçados à SEINFRA, 



COMURG e CMTC; SABRINA GARCÊZ, Projeto de Lei  que obriga, para a 
pratica de qualquer atividade física e esportiva em clubes, academias e 
similares, o preenchimento do documento que especifica e dá outras 
providências, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa (solicitando 
realização de Audiência Pública para que seja discutida a Geração de Emprego 
e Renda em Goiânia), à SME (solicitando esclarecimentos sobre o fechamento 
da Creche Menino Jesus e informações sobre o número de vagas que existiam 
na unidade e para quais unidade de ensino foram realocadas essas vagas), à 
SEINFRA, CMTC e ao Prefeito (solicitando o cronograma de retomada das 
obras de reforma do CAIS Jardim Guanabara III); ROMÁRIO POLICARPO, 
requerimentos endereçados à COMURG, CMTC e SMT; ALFREDO BAMBU, 
requerimentos endereçados à SEINFRA e ao Prefeito; JAIR DIAMANTINO, 
requerimentos endereçados à SEINFRA; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos 
endereçados à COMURG e SEINFRA; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos 
endereçados à COMURG e SEINFRA; DIVINO RODRIGUES, Projeto de 
Decreto Legislativo  que concede Título de Cidadão Goianiense ao Bispo 
Maciel James Rodrigues Pinto, COMURG, SEINFRA, ao Presidente da Casa 
(solicitando realização de Sessão Especial em Homenagem às Mulheres de 
Destaque da Região de Campinas), à AMMA (solicitando  a programação e 
andamento da construção do parque na área Avenida EF-9 com Rua SB-15 
com Rua SB-17 com Rua SB-22, APM 10, Residencial Solar Bougainville).  Às 
9:38hs (nove horas e trinta e oito minutos), o Senhor Presidente, Vereador 
ROMÁRIO POLICARPO, passou para o Pequeno Expediente. Usaram a 
Tribuna os Vereadores Welington Peixoto e Paulo Magalhães.  Às 10:05hs 
(dez horas e cinco minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do 
Dia: Veto nº 088/19 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao 
Autografo de Lei nº 164/2019, oriundo do Projeto de Lei nº 205/2019 de autoria 
do Vereador Cabo Senna – Torna obrigatório a apresentação de plano de 
contingência para barragens e demais empreendimentos, que possam colocar 
em grave risco vidas humanas ou meio ambiente, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto – Votação Única, 
Relatora: Vereadora Leia Klebia. Foi mantido o referido Veto e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 
091/19 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Parcial ao Autografo de Lei nº 
171/2019, oriundo do Projeto de Lei nº 357/2019 de autoria do Executivo – 
Estima a receita e fixa a despesa do município de Goiânia para exercício 
financeiro de 2020 (Projeto de Lei Orçamentária anual 2020 – LOA), com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do 
Veto – Votação Única, Relator: Vereador Zander. Foi Rejeitado o referido Veto, 
por maioria, e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
comunicar ao Prefeito. Às 10:24hs (dez horas e vinte e quatro minutos), o 
Presidente, Vereador Anselmo Pereira, suspendeu a presente sessão para 
a concessão da Medalha Consuelo Nasser à Bispa NEUSA CÉSAR 
CARMO e, em seguida, passou-se à Sessão em Homenagem ao Dia 



Internacional da Mulher. Os requerimentos nº. 1.560 ao 1.688 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. 1.669 a 
1678 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em pauta e o 
requerimento nº. 1679 foi enviado à Presidência. Os Vereadores Anselmo 
Pereira e Emilson Pereira solicitaram registro em Ata como presenças 
honrosas a visita dos  senhores Júlio Nasser (filho de Consuelo Nasser), Jamir 
Falcão, ex-Vereador da Casa, Joaquim João Barsi, Wiler Póvoa, Aparício 
Donizete, Carlos Medeiros, Esmara, Mônica Coelho, Ângela Coelho, Cláudia 
Rocha, Maria da Luz, Terezinha, Cleide Póvoa e Leuci. Às 11:54hs (onze 
horas e cinquenta e quatro minutos) o Senhor Presidente em exercício,  
Vereador PAULO MAGALHÃES, reabriu a presente sessão e a encerrou, 
convocando outra para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar 
lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
 
 
Presidente:         
 
 
1º Secretário:                          
 
 
2º Secretário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Ata da décima quinta (15ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 
oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 
As nove (09) horas e trinta e três (33) minutos, do dia onze de março de dois 
mil e vinte (11.03.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
décima quinta (15ª) 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 ANDERSON SALES-BOKÃO, 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 foi lido o seguinte documento: Ofício 1290/19 da Secretaria 
Municipal de Saúde – Relatório detalhado do terceiro quadrimestre – janeiro a 
dezembro de 2019. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: 
ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa 
(solicitando Tribuna Livre no dia 26 de março e realização de Sessão Especial 
em homenagem ao dia do Farmacêutico), COMURG e SEINFRA; LUCAS 
KITÃO, requerimentos endereçados à SEINFRA e SMT; PRISCILLA TEJOTA, 
requerimentos endereçados à SMT; PAULO MAGALHÃES, Projeto de Decreto 
Legislativo  que concede título honorífico de Cidadania Goianiense ao Sr. Odair 
Fernandes da Silva, requerimentos endereçados ao Prefeito e à AMMA; 
ALFREDO BAMBU, requerimentos endereçados ao Presidente da Câmara 
(solicitando realização de audiência pública para que sejam discutidas as taxas 
cartoriais aplicadas no município de Goiânia), COMURG e ao Comando Geral 
da PM/GO; ALVARO DA UNIVERSO, requerimentos endereçados à 
SEINFRA; ANDERSON SALES, requerimentos endereçados à SMT, 
SEINFRA, COMURG e ao Prefeito; CABO SENNA, requerimento endereçado 
ao Governador do Estado; JUAREZ LOPES, requerimentos endereçados à 
SMT; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos endereçados à COMURG, 
SEINFRA e ao Secretário Extraordinário do Prefeito; TIÃOZINHO PORTO, 
requerimentos endereçados à SMT, COMURG e SEINFRA e EMILSON 
PEREIRA, requerimentos endereçados à SEINFRA e COMURG e ANDREY 
AZEREDO, requerimento endereçado à SMT. Às 9:42hs (nove horas e 
quarenta e dois minutos), o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO 



POLICARPO, passou para o Pequeno Expediente. Usaram a Tribuna os 
Vereadores Paulo Magalhães e Oséias Varão.  Às 10:13hs (dez horas e treze 
minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei 
nº 196/19 de autoria do Vereador Anselmo, institui o “dia da eco poesia”, a 
ser promovido e coordenado pela agência municipal do meio ambiente (data a 
ser comemorada anualmente no dia 30 de julho), com parecer da Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Doutora Cristina – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. 
Foi lido o Projeto de Lei nº 200/19 de autoria da Vereadora Leia Klebia, 
institui o Programa “Adote um ponto de ônibus” e da outras providencias, com 
parecer de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela Aprovação – 
Relator: Vereador Emilson Pereira – 2ª votação, e retirado de pauta a pedido 
da Autora da matéria. Projeto de Lei nº 345/19 de autoria do Doutor Paulo 
Daher, autoriza o poder executivo a criar o Hospital Municipal pediátrico que 
deverá ser implantado na região noroeste da capital, com parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador 
Anderson Sales – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 
Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei nº 363/19 de autoria do Vereador 
Welington Peixoto, inclui no calendário oficial de eventos do município de 
Goiânia o Show “Buteco do Gustavo Lima”, com parecer da Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relator: Vereador 
Jair Diamantino – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de 
Lei nº 388/19 de autoria do Vereador Zander, institui o programa cão 
comunitário no município de Goiânia e da outras providencias, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: 
Vereador Divino Rodrigues– 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à 
Comissão de Proteção, Direito e Defesa dos Animais. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 002/20, de autoria da Vereadora Sabrina Garcez, susta os 
efeitos da resolução nº 4 de 10/04/19 do conselho municipal de preserva do 
patrimônio histórico, cultural e ambiental de GYN, para a lista de imóveis 
dispostos na resolução integrarem o inventário de bens de interesse histórico e 
cultural do município, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela aprovação – Relator: Vereador Anderson Sales. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para Extração do 
Decreto. Os Vereadores Carlin Café e Léia Klébia justificaram suas retiradas 
da sessão, em virtude de compromisso na AGEHAB. O Vereador Paulo 
Magalhães ressaltou seu posicionamento sobre o ponto biométrico para os 
Vereadores, bem como o desconto de salário para os parlamentares faltosos.  
Foram aprovados os requerimentos: 1479/20 da Vereadora Priscilla Tejota; 
1480, 1481, 1482, 1672, 1673 e 1674/20 da Vereadora Sabrina Garcez; 1669, 
1670 e 1671/20 do Vereador Oséias Varão; e 1678/20 do Vereador Doutor 
Paulo Daher. Os requerimentos nº. 1.680 ao 1.734 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. 1.735 a 1.737 foram enviados 
à Diretoria Legislativa para serem inseridos em pauta e o requerimento nº. 
1.738 foi enviado à Presidência. O Vereador Zander solicitou registro em Ata 
como presença honrosa as visitas dos senhores Romário (dirigente das 
torcidas familiares do Atlético Goianiense) e ex-jogador do referido time, 
Silvinho. Às 11:02hs (onze horas e dois minutos) o Senhor Presidente em 
exercício,  Vereador ZANDER, encerrou a presente sessão e convocou outra 
para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e 
achada conforme, será assinada pelos membros da Mesa.x.x.x. 
 
 
Presidente:         
 
 
1º Secretário:                          
 
 
2º Secretário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ata da décima sexta (16ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 
oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 
As nove (09) horas e trinta e três (33) minutos, do dia doze de março de dois 
mil e vinte (12.03.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
décima sexta (16ª) 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 ANDERSON SALES-BOKÃO, 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. 
Não houve Expediente a ser lido. Apresentaram matérias os seguintes 
Vereadores: ANSELMO PEREIRA Projeto de Lei que institui o dia 18 de 
junho como dia municipal dos químicos e cria a Comenda Mérito aos Químicos 
de destaque do ano e dá outras providências, requerimentos endereçados à 
SEINFRA; ÁLVARO DA UNIVERSO, Projeto de Lei que dispõe sobre o 
Programa Escola Viva e a transferência de recursos financeiros às instituições 
educacionais, destinados à realização de serviços de manutenção predial, no 
âmbito do Programa de Autonomia Financeira da Instituição Educacional 
(PAFIE) que foi instituído pela Lei Municipal nº. 8183, de 17 de setembro de 
2003, requerimentos endereçados à SEINFRA; TIÃOZINHO PORTO, 
requerimentos endereçados à SEINFRA; PAULO MAGALHÃES, 
requerimentos endereçados à SEINFRA, COMURG e ao Prefeito; LUCAS 
KITÃO, requerimentos endereçados à SEFIN (solicitando encaminhamento de 
relatório indicativo de valores de IPTU investidos nos bairros do município em 
2019); ZANDER, requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando 
realização de Sessão Especial em comemoração ao protetor independente); 
SABRINA GARCÊZ, requerimentos endereçados à SMS e ao Prefeito 
(solicitando informações sobre as providências a serem tomadas pela 
Prefeitura em relação ao Corona Vírus, principalmente em relação aos 
atendimentos em órgãos públicos); DENÍCIO TRINDADE, requerimentos 
endereçados à SEINFRA; DR. GIAN, requerimentos endereçados à Mesa 
Diretora e à SMS; ALFREDO BAMBU, Projeto de Lei que dispõe sobre a 
determinação obrigatória de higienização periódica em carrinhos e cestas de 
compras em supermercados e estabelecimentos congêneres, requerimentos 
endereçados à SEINFRA, CMTC e ao Presidente da Casa (solicitando 



formação de uma Comissão provisória para discutir as taxas cartoriais que são 
aplicadas no município de Goiânia); GUSTAVO CRUVINEL, requerimento 
endereçado ao Presidente da Casa (solicitando realização de Audiência 
Pública com intuito de debater com as autoridades competentes sobre as 
ações a serem adotadas em relação ao Coronavírus); ANDREY AZEREDO, 
requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando a criação de uma 
Comissão de Parlamentares goianienses para exigir das SES, SMS e demais 
órgãos as medidas de prevenção, controle e combate à pandemia do COVID-
19 (Coronavírus); DR. PAULO DAHER, Projeto de Decreto Legislativo  que 
concede título honorífico de cidadania goianiense ao Tenente Coronel 
Alessandro Arantes Neres de Sousa. Às 9:50hs (nove horas e cinquenta 
minutos), o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO, passou 
para o Pequeno Expediente. Usou a Tribuna o Vereador Paulo Magalhães.  
Às 10:13hs (dez horas e treze minutos) o Senhor Presidente passou para 
a Ordem do Dia: Veto nº 087/19 de autoria do Prefeito Municipal, Veto 
Integral ao autografo de Lei nº 158/19, oriundo do Projeto de Lei nº 129/2019 
de autoria da Vereadora Tatiana Lemos – Dispõe sobre o fornecimento do vale-
medicamento para usuários de medicamentos que estejam temporariamente 
em falta na rede municipal de Goiânia, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Manutenção do Veto – Votação Única, 
Relator: Vereador Welington Peixoto. Foi Rejeitado o referido Veto e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 
Prefeito. Às 10:42hs (dez horas e quarenta e dois minutos), o Presidente 
em exercício, Vereador Anselmo Pereira, suspendeu a presente sessão 
para o uso de Tribuna Livre por parte do Presidente do Sindicato dos Pits-
Dogs, Senhor Ademildo Pereira de Godoy. Às 11:21hs (onze horas e vinte e 
um minutos), foi reaberta a presente sessão. Os requerimentos nº. 1.739 
ao 1.772 e 1.777 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. 1.773 a 1.776 foram enviados à Diretoria Legislativa 
para serem inseridos em pauta. Os Vereadores Kleybe Morais, Izídio Alves e 
Tatiana Lemos solicitaram registro em Ata como presenças honrosas as 
visitas dos senhores Helton (sobrinho do Vereador Izídio Alves), Gean, 
Palmerson, João e do DJ Renato Borges. Às 11:21hs (onze horas e vinte e 
um minutos) o Senhor Presidente em exercício,  Vereador ANSELMO 
PEREIRA, encerrou a presente sessão e convocou outra para a próxima terça 
dia 17, 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 
 
Presidente:                            
 
1º Secretário:                          
 
2º Secretário: 



 
 
Ata da décima sétima (17ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 
oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 
 
As nove (09) horas e vinte e dois (22) minutos, do dia dezessete de março de 
dois mil e vinte (17.03.2020), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve 
início a décima sétima (17ª) 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 DR. GIAN, 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; ZANDER – 2º Secretário em exercício. No Expediente foram lidos 
os seguintes documentos: 1 - Mensagem nº 011/20 do Gabinete do 
Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 012/20, Projeto de Lei nº 
444/17, processo nº 20172259, de autoria do Ver.Welington Peixoto–  que 
dispõe sobre aplicação de recursos de multa para a Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade. 2 - Mensagem nº 012/20 do Gabinete do 
Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 010/20, Projeto de Lei nº 
313/18, processo nº 20181916, de autoria do Ver.Zander Fábio–  que institui 
Banco de Ração Pet e Utensílios para Animais no Município de Goiânia. 3 - 
Mensagem nº 013/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo 
de Lei nº 013/20, Projeto de Lei nº 521/17, processo nº 20172433, de autoria 
do Ver.Lucas Kitão–  que acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 1º, da Lei n.º 8.419, 
de 12 de abril de 2006, que Dispõe sobre a instalação de equipamento 
eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água. 
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: ANDREY AZEREDO, 
requerimento endereçado ao Presidente da Casa (solicitando a proibição de 
circulação de pessoas no recinto parlamentar, requerendo a imediata 
suspensão das sessões ordinárias do plenário e das comissões permanentes, 
pelo período de 15 (quinze) dias, a titulo de antecipação do recesso previsto 
para julho deste ano), ao Procon Municipal, à SMS (solicitando informações 
detalhadas sobre o plano de ação municipal para a prevenção e contenção da 
COVID-19); DR. GIAN, requerimento endereçado à Mesa Diretora (solicitando 
o cancelamento de todas as atividades laborais concernentes a esta Casa por 
um período de 15 (quinze) dias; PAULO MAGALHÃES, requerimento 
endereçado ao Presidente da Casa (solicitando a suspensão das audiências 
públicas que irão ocorrer nas subcomissões do Plano Diretor e dilação do 



prazo das reuniões das subcomissões, em caráter de urgência), requerimentos 
endereçados à COMURG, SEINFRA e ao Prefeito; ANSELMO PEREIRA, 
requerimentos endereçados ao Presidente da Casa (solicitando a suspensão 
por tempo indeterminado do pequeno expediente nas Sessões da Câmara 
Municipal enquanto persistir os cuidados sobre a crise da propagação do novo 
Corona Vírus (Covid-19) e aos membros do SINDFFISC (pela posse em seus 
casos), SEINFRA, SMT e COMURG; ZANDER, Projeto de Lei  que altera o 
nome da Rua Sergipe para a Rua Atlético Goianiense 1937, requerimentos 
endereçados ao Prefeito (solicitando a prorrogação do prazo do parcelamento 
do IPTU/ITU neste período de crise causado pela pandemia do Coronavírus e a 
diminuição do ISS aos comerciantes neste período de crise causado pela 
pandemia do Coronavírus), ao Governador Ronaldo Caiado (solicitando a 
suspensão do corte de água e energia, durante esse período de crise causado 
pelo Conoravírus (Covid-19) ; ROMÁRIO POLICARPO, requerimento 
endereçado ao Prefeito (solicitando a disponibilização da entrega de kits de 
alimentação para os alunos da rede pública de educação municipal, que ora já 
são disponibilizados nas unidades escolares uma vez por semana aos pais 
e/ou responsáveis, apesar da suspensão das aulas); CABO SENNA, 
requerimentos endereçados à SEINFRA; ao Presidente da ITCO (solicitando a 
remessa  dos nomes dos técnicos do referido instituto, que irão participar dos 
trabalhos, com os respectivos currículos e uma Declaração Individual de 
Isenção de que não possui nenhuma participação ou vínculo com alguma outra 
empresa ou grupo econômico e também os seus parentes até 3º grau), ao 
Procurador Geral de Justiça e Chefe do Ministério Público do Estado de Goiás 
(solicitando a designação das Promotorias especializadas da Comarca de 
Goiânia para participarem dos trabalhos relativos ao Plano Diretor de Goiânia 
junto à Comissão Mista, auxiliando na relatoria do Plano Diretor) e ao Comando 
Geral da PM/GO; EMILSON PEREIRA, Projeto de Lei  que torna obrigatória a 
presença da Guarda Civil Metropolitana nas dependências das sedes dos 
Conselhos Tutelares, bem como o acompanhamento nas diligências e 
ocorrências externas; requerimentos endereçados à SEINFRA e à Secretaria 
Municipal de Governo; FELIZBERTO TAVARES, requerimentos endereçados 
à COMURG, SEINFRA SMT e AMMA; SABRINA GARCEZ, requerimentos 
endereçados à COMURG, SEINFRA, SMT, SMS e ao Prefeito; ANDERSON 
SALES, requerimentos endereçados à SMT, SEINFRA, AMMA, COMURG e 
SMT; DRA. CRISTINA, requerimento endereçado à SMS (solicitando 
informações a respeito das estratégias de ação para o controle e combate ao 
Covid-19 e o plano de ação que será seguida pelo município); DENÍCIO 
TRINDADE, requerimentos endereçados aos membros da ACIEG 
(parabenizando pela posse em seus cargos), ao Prefeito e ao Governador 
(requerendo destas autoridades a realização de um estudo pautado na redução 
provisória de impostos para os setores da economia goianiense que venham a 
sofrer com a queda nas vendas em decorrência do Coronavírus no município e 
no Estado), à família da Sra. Eleuza Nascimento Costa (pelo seu falecimento). 



Às 9:52hs (nove horas e cinquenta e dois minutos), o Senhor Presidente 
em exercício, Vereador CLÉCIO ALVES, passou para o Pequeno 
Expediente. Usou a Tribuna o Vereador Paulo Magalhães.  Às 10:30hs (dez 
horas e trinta minutos) o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia: 
Veto nº 005/20 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao autografo 
de Lei nº 169/19, oriundo do Projeto de Lei nº 322/2018 de autoria do Vereador 
Emilson Pereira – Instituto no âmbito do Município de Goiânia e 
obrigatoriedade de rebaixamento das calçadas próximas aos pontos de parada 
de transporte coletivo da capital, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, pela Manutenção do Veto – Votação Única, Relator: 
Vereador Zander. Foi mantido, por maioria, o referido Veto e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 
007/20 de autoria do Prefeito Municipal, Veto Integral ao autografo de Lei nº 
178/19, oriundo do Projeto de Lei nº 069/2019 de autoria do Vereador 
Anderson Sales – Dispõe sobre a implantação de caixas coletoras de resíduos 
sólidos nos bueiros dos logradouros do município de Goiânia, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto – 
Votação Única, Relatora: Vereadora Doutora Cristina. Foi mantido, por maioria, 
o referido Veto e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para 
comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei Complementar nº 029/19 de autoria do 
Prefeito Municipal, altera o parágrafo único, do artigo. 1° da Lei 
Complementar n° 281, de 08 de dezembro de 2015, que desafeta área pública 
de sua destinação primitiva e as destina para produção de habitação de 
interesse social por meio da AGEHAB, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador 
Welington Peixoto – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de 
Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 204/19 de 
autoria do Vereador Andrey Azeredo, concede denominação de “praças das 
Mães – São Nicolau” a praça localizada a Avenida República do Líbano, 
esquina com Avenida Anhanguera, Setor Oeste, nesta capital, com parecer da 
Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela Aprovação – 
Relator: Vereador Anderson Sales – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado 
ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. 
Projeto de Lei nº 287/19 de autoria do Prefeito Municipal, altera o parágrafo 
único, do artigo. 2° da Lei, 10.006, de 30 de dezembro de 2016, que desafeta 
área de sua destinação primitiva e da outras providencias (Programa Urbano 
Ambiental Macambira Anicuns-Puama), com parecer da Comissão de 
Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela Aprovação – Relator: 
Vereador Gustavo Cruvinel – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao 
Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. 
Projeto de Lei nº 351/19 de autoria do Vereador Anderson Sales, altera a 
Lei n° 7.924, de 29 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Livre acesso de 
pessoas com idade superior a 65 anos nos eventos promovidos pela prefeitura 
de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 



pela Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina – 1ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado à Comissão dos Idosos. Projeto de Lei nº 398/19 de 
autoria do Vereador Anselmo Pereira, denomina de “parque Ambiental do 
Palmito” o logradouro público localizado no Setor Morais Jardim Novo Mundo, 
em Goiânia GO, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e 
Ordenamento Urbano, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 
2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 057/19, de autoria do Vereador Emilson Pereira, concede 
título Honorifico de cidadão goianiense ao Senhor Valdinei Valério da Silva, 
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela aprovação 
– Relatora: Vereadora Leia Klebia. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para Extração do Decreto. Foi aprovada a 
inclusão e inversão dos seguintes Projetos: PDL nº 005/20, PDL nº. 
010/20, PLC nº. 005/20 e PL nº. 103/19. Projeto de Decreto Legislativo nº. 
005/20, de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz, que revoga o decreto nº. 
1.988, de 8 de agosto de 2014, que regulamenta a lei nº.  9.405 de 09 de abril 
de 2014, que cria o cadastro informativo municipal - CADIN municipal e da 
outras providências, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela aprovação – Relatora: Priscilla Tejota – Votação Única. Foi 
aprovado pedido de vistas ao Vereador Welington Peixoto. Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 010/20, de autoria do Vereador Anderson Sales-Bokão, que 
concede o título de cidadão goianiense ao ilustre Senhor José do Nascimento 
Fernandes pelos relevantes serviços prestados ao município de Goiânia, com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela aprovação – 
Relator: Zander – Votação Única. O referido Projeto foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do 
Decreto Legislativo. Projeto de Lei nº. 0103/19, de autoria da Vereadora 
Sabrina Garcêz, que altera a Lei nº. 7.867/99, que estabelece obrigação às 
agências bancárias, no âmbito do município, a colocar a disposição dos 
usuários, pessoal suficiente no setor de caixas, para que o atendimento seja 
efetuado em tempo razoável, com parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação pelo arquivamento – Relator Anderson Sales – 1ª votação. 
Foi aprovado o voto em separado do Vereador Welington Peixoto pela 
Aprovação do Projeto. O referido Projeto foi aprovado e encaminhado à 
Comissão dos Direitos do Consumidor. Projeto de Lei Complementar nº. 
005/20, de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz, que revoga o art. 94-A, §1, 
IX da Lei nº. 5.040/75, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de 
Goiânia, com parecer da com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação pela aprovação – Relatora Priscilla Tejota – 1ª votação. Foi aprovado 
pedido de vistas ao Vereador Welington Peixoto. Foram aprovados os 
requerimentos: 1478/20 do Vereador Carlin Café; 1559 1677 e 1736/20 do 
Vereador Anselmo Pereira; 1675 e 1676/20 do Vereador Divino Rodrigues; 
1737/20 do Vereador Denício Trindade; 1773/20 da Vereadora Sabrina Garcez. 



Foi lida pelo Presidente a Portaria que determina a suspensão das 
atividades legislativas na Câmara Municipal de Goiânia. O Vereador Paulo 
Magalhães solicitou registro de seu posicionamento contrário à suspensão 
momentânea das sessões plenárias em função da pandemia do Coronavírus. 
Foi posto em discussão se o requerimento do Vereador Andrey Azeredo 
perderia seu efeito diante de tal Portaria e foi esclarecido pelo 1º Secretário e 
pelo Presidente que sim, e que todos os requerimentos concernentes ao tema 
funcionamento da Casa seriam anulados por este ato discricionário da Mesa. 
Os Vereadores Lucas Kitão e Juarez Lopes tiveram suas ausências 
justificadas através de Ofício pelas suas assessorias. O requerimento nº. 
1778, do Vereador Andrey Azeredo foi apreciado durante a sessão, e teve 
seus efeitos suspensos devido à aprovação da Portaria 206, de 17/03/2020. Os 
requerimentos nº. 1.779 ao 2.021 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. 2.022 a 2.024 foram enviados à 
Diretoria Legislativa para serem inseridos em pauta. Para a Presidência foram 
enviados os requerimentos nº. 2.025 a 2.027. Às 11:24hs (onze horas e 
vinte e quatro minutos) o Senhor Presidente em exercício,  Vereador 
ANSELMO PEREIRA, encerrou a presente sessão. Para constar lavrei esta 
que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Mesa.x.x.x.x.x.x 
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