
 

Ata da septuagésima quarta (74ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão 
Mista). 
 
As nove (09) horas trinta e seis (36) minutos, do dia três de novembro de dois mil 
e vinte (03.11.2020), teve início a septuagésima quarta (74ª) Sessão Ordinária, do 
quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador 
ROMÁRIO POLICARPO que a declarou aberta sob a proteção de Deus. 
Iniciando, o Senhor Presidente convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA para 
ler um trecho bíblico e em seguida o convidou para ler a Ata da Sessão anterior 
que, não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada 
pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 
67 do Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores: ROMÁRIO 
POLICARPO – Presidente; ANSELMO PEREIRA - 1º Secretário em exercício; 
PAULO MAGALHÃES – 2º Secretário em exercício. No expediente foi lido o 
seguinte documento: Mensagem nº 047/2020 do Gabinete do Prefeito – Veto 
Integral ao Autógrafo de Lei nº 100/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 165/2020 de 
autoria do Vereador Cabo Senna – Dispõe sobre fatos relacionados com a liberdade 
de crença religiosa, determinando à Administração Púbica e as Entidades Privadas 
o respeito e a observância às doutrinas religiosas no Município de Goiânia. Os 
Vereadores PAULO MAGALHÃES e ANSELMO PEREIRA solicitaram 01 (um) 
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Manoel Messias Tavares. Vereador Dr. 
GIAN, justificou ausência através de Ofício. Vereador Paulo Magalhães solicitou 
registro de visita honrosa o Senhor José Furtado e Major Araújo. Apresentaram 
matérias os seguintes Vereadores: ROMÁRIO POLICARPO Projeto de Lei 
“Denomina a Escola Municipal Orlando de Morais, como Escola Municipal Maria 
Dalka de Leles Carvalho e dá outras providências”; KLEYBE MORAIS, Projeto de 
Lei “Exclui e altera dispositivos nas Leis que especifica, e dá outras providências”. 
Requerimento endereçado ao Prefeito; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos 
endereçados a SMT, COMURG e SEINFRA; ALFREDO BAMBÚ, requerimentos 
endereçados a SEINFRA; WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados a 
SMT; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados a SEINFRA, COMURG, 
AMMA e SMT; PRISCILLA TEJOTA, requerimento endereçado a SEINFRA; 
SARGENTO NOVANDIR, requerimentos endereçados a SEINFRA e Prefeito; 
SABRINA GARCÊZ, requerimentos endereçados ao Prefeito, SEDETEC e 
AGCM; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados a COMURG, SEINFRA, 
GCM e SMT; DENÍCIO TRINDADE, Projeto de Lei Complementar “Modifica o 
Artigo 167 inciso V do Código de Postura do Município de Goiânia. Lei 
Complementar número 014 de 17 de maio de 1992 e dá outras providências”. 
Requerimentos endereçados a COMURG, SEINFRA e SMT; CABO SENNA, 
requerimentos endereçados a COMURG e ao Governador do Estado de Goiás; 



EMILSON PEREIRA, requerimento endereçado à Presidência da Casa 
solicitando validação do Pacto Nacional pela Juventude, dentro das ações 
próprias do Legislativo Municipal. Às 09:56h (nove horas cinqüenta e seis 
minutos), o Senhor Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO passou 
para o Pequeno Expediente. Fez Uso da Tribuna o Vereador: Paulo 
Magalhães. Às 10:06h (dez horas e seis minutos) o Senhor Presidente 
Vereador ROMÁRIO POLICARPO passou para a Ordem do Dia: Veto nº 
029/2020 do Prefeito - Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 055/2020, oriundo do 
Projeto de Lei nº 277/2019, de autoria do Vereador Lucas Kitão, “Dispõe 
valorização e reconhecimento das pessoas com deficiência, nas peças 
publicitárias de órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Municipal”, com 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto 
– Votação Única, Relatora: Vereadora Dra. Cristina. Foi mantido o  Veto e 
encaminhado ao núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 
Prefeito. Veto nº 033/2020 do Prefeito - Veto Integral ao autografo de Lei nº 
065/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 276/2018, de autoria do Vereador 
Sargento Novandir, que autoriza o Poder Executivo Municipal fixar e cobrar preço 
público pela ocupação do espaço/solo em áreas públicas Municipais, pelo sistema 
de posteamento de Rede de Energia Elétrica de iluminação pública, com parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Manutenção do Veto – 
Votação Única, Relator: Vereador Welington Peixoto. Foi rejeitado o Veto e 
encaminhado ao núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 
Prefeito. Veto nº 036/2020 do Prefeito - Veto Parcial ao autografo de Lei nº 
082/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 004/2019, de autoria da Vereadora Dra. 
Cristina, que institui o Observatório Municipal da Violência Contra a Mulher – 
OMVM, com parecer da Comissão de  Constituição, Justiça e Redação, pela 
Rejeição do Veto – Votação Única, Relatora: Vereadora Priscilla Tejota. Foi 
mantido o Veto e encaminhado ao núcleo de Processamento e Controle para 
comunicar ao Prefeito. Veto nº 040/2020 do Prefeito - Veto Integral ao autografo 
de Lei nº 084/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 430/2019, de autoria do Vereador 
Zander, que denomina de “CMEI Joselina Rodrigues Tavares”, área pública do 
futuro CMEI, a ser construído no Setor Grande Retiro, no Município de Goiânia, 
com parecer da Comissão de  Constituição, Justiça e Redação, pela Manutenção 
do Veto – Votação Única, Relatora: Vereadora Priscilla Tejota. Foi rejeitado o 
Veto e encaminhado ao núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 
Prefeito. Projeto de Lei Complementar nº 020/2020 de autoria do Vereador 
Lucas Kitão, modifica a redação do caput do artigo 73, e acrescenta-lhe os § 4º, 
§ 5º, § 6º, § 7º e § 8º, insere os artigos 73-A, 73-B, 73-C, 73-D, na seção V do 
Código de Posturas do Município, Lei Complementar nº 014 de 29 de dezembro 
de 1992, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla Tejota – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão Mista. Às 11:31h (onze horas trinta e um minutos) o 
Senhor Presidente ROMÁRIO POLICARPO suspendeu a Sessão para uso da 
Tribuna: Representante dos Pit Dogs Senhor Adenilton. Reaberta a Sessão as 



11:35h (onze horas trinta e cinco minutos). Projeto de Lei nº 214/2019 de 
autoria da Vereadora Sabrina Garcez, institui o Programa Espaço Infantil 
Noturno para o atendimento à primeira infância, no âmbito do Município de 
Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Léia Klébia – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto 
de Lei nº 178/2020 de autoria da Vereadora Sabrina Garcêz, “Declara como 
Patrimônio Cultural Imaterial a Gastronomia e Cultura dos Pit Dogs no Município 
de Goiânia, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Zander Fábio – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto 
de Lei nº 178/2019 de autoria do Vereador Tiãozinho Porto, regula a jornada 
de trabalho municipal de 30 horas semanais aos enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e auxiliares de enfermagem na Cidade de Goiânia, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Dra. Cristina – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão 
do Trabalho e Servidores Públicos. Os requerimentos nº. 5.089 a 5.194 foram 
aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a 
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. O requerimento 5.195 foi 
encaminhado à Diretoria Legislativa para ser inserido em Pauta. Às 11:40h (onze 
horas quarenta  minutos), não havendo quórum o Senhor Presidente 
Vereador ROMÁRIO POLICARPO encerrou a presente Sessão convocando 
outra para amanhã no horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e 
achada conforme, será assinada pelos membros da 
Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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1º. Secretário:  
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Ata da septuagésima quinta (75ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão 
Mista). 
 
As nove (09) horas vinte e seis (26) minutos, do dia quatro de novembro de dois 
mil e vinte (04.11.2020), teve início a septuagésima quinta (75ª) 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 o convidou para ler a Ata da Sessão anterior que, não 
havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo 
Senhor Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do 
Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores: CLÉCIO ALVES – 
Presidente em exercício; ÀLVARO DA UNIVERSO - 1º Secretário em exercício; 
JAIR DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. Não houve expediente a ser 
lido. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: TIÃOZINHO PORTO, 
requerimentos endereçados a COMURG; CABO SENNA, requerimento 
endereçado à Secretaria Municipal de Planejamento; PAULO MAGALHÃES, 
requerimento endereçado a SEDETEC; TATIANA LEMOS, requerimentos 
endereçados a SEINFRA; WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados a 
SMT e SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, requerimento endereçado a SMT; 
ALFREDO BAMBÚ, requerimentos endereçados a COMURG, SEINFRA e SMT; 
DENÍCIO TRINDADE Projeto de Lei Complementar “Emenda Aditiva ao Projeto 
de Lei número 36 de 25 de setembro de 2018 que altera o Artigo 8º da Lei 
Complementar número 314 de 05 de novembro de 2018 e suprime o parágrafo 
Único que dispõe sobre Alvará de regularidade e dá outras providências”. Às 
09:50h (nove horas cinqüenta minutos), o Senhor Presidente, Vereador 
CLÉCIO ALVES passou para o Pequeno Expediente. Fez Uso da Tribuna o 
Vereador: Paulo Magalhães. Às 10:04h (dez horas e quatro minutos) o Senhor 
Presidente Vereador CLÉCIO ALVES passou para a Ordem do Dia: Projeto 
de Lei nº 350/2019 de autoria do Vereador Dr. Paulo Daher, estabelece como 
serviço de Utilidade Pública, a utilização das redes de telefonia móvel através de 
envio short message service (SMS), para o serviço de identificação e localização 
de pessoas desaparecidas, com parecer da Comissão de Segurança Pública e 
Patrimonial, pela Rejeição – Relator: Vereador Paulo Magalhães – 2ª votação. Foi 
rejeitado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Projeto de 
Lei nº 358/2019 de autoria do Vereador Paulo Magalhães, dispõe sobre a 
criação de Programa de Bolsas de Estudo para terceira idade, a Instituição do 
Título “Universidade Amiga do Idoso”, e a destinação preferencial de vagas 
ociosas no Ensino Superior a Idoso, com parecer da Comissão de Educação, 



Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Dra. Cristina 
– 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 367/2019 de 
autoria da Vereadora Tatiana Lemos, dispõe sobre o Direito das Mães 
amamentarem seus filhos de ate seis meses de idade durante a realização de 
concursos públicos na administração pública direta e indireta no Município de 
Goiânia, com parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Paulo Magalhães – 2ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 407/19 de autoria do Vereador Rogério 
Cruz, dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete da língua 
brasileira de sinais (libras), em todos os eventos públicos oficiais do Município de 
Goiânia, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 
pela Aprovação – Relator: Vereador Anselmo Pereira – 2ª votação. Foi aprovado 
e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 156/20 de autoria do Vereador Andrey 
Azeredo, declara de Utilidade Pública a Associação Beneficente do Residencial 
Vale dos Sonhos - ABRVS, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Doutora Cristina – 2ª 
votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle 
para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 194/20 de autoria do 
Vereador Dr. Gian, altera o artigo. 1º, da Lei Ordinária nº 8.472, de 07 de agosto 
de 2006, que institui o Dia do Pastor Evangélico a ser comemorado anualmente 
no dia 20 de outubro, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Dra. Cristina – 1ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Foi aprovado o requerimento: 5195/20 do Vereador Emilson 
Pereira. Os requerimentos nº. 5.196 a 5.233/20 foram aprovados de plano, pelo 
Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno. Às 10:20h (dez horas e vinte minutos) o Senhor 
Presidente Vereador CLÉCIO ALVES encerrou a presente Sessão 
convocando outra para amanhã no horário regimental. Para constar lavrei 
esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Mesa.x.x.x. 

 

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



 
 

Ata da septuagésima sexta (76ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão 
Mista). 
 
As nove (09) horas vinte e seis (26) minutos, do dia cinco de novembro de dois 
mil e vinte (05.11.2020), teve início a septuagésima sexta (76ª) 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 a Vereadora Dra. CRISTINA para ler um trecho 
bíblico e em seguida a convidou para ler a Ata da Sessão anterior que, não 
havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo 
Senhor Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do 
Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores: CLÉCIO ALVES – 
Presidente em exercício; Dra. CRISTINA – 1ª Secretária em exercício; PAULO 
MAGALHÃES – 2º Secretário em exercício. No expediente foram lidos os 
seguintes documentos; Mensagem nº 048/2020 do Gabinete do Prefeito – 
Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 106/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 
089/2020 de autoria da Vereadora Dra. Cristina – Acrescenta item na lista de 
produtos da Cesta Básica, absorvente higiênico feminino. Mensagem nº 
049/2020 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 
102/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 217/2020 de autoria do Vereador Álvaro da 
Universo – “Determina, nos Setores Campinas e Centro, a aplicação de 10% do 
espaço destinado a estacionamento, para utilização exclusiva dos veículos 
motorizados de duas rodas”. Vereador Pastor ROBERTO DE CARVALHO 
solicitou 01 (um) minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Socorro (mãe do 
ex-presidente desta Casa - Marcelo Augusto). Apresentaram matérias os 
seguintes Vereadores: Pastor ROBERTO DE CARVALHO, requerimento 
endereçado ao Presidente da Casa “Moção de Aplauso” ao Sr. Oídes José Do 
Carmo; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos endereçados a COMURG, SEINFRA 
e SMT; PRISCILLA TEJOTA, requerimentos endereçados a SEINFRA. 
WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados a SEINFRA; DENÍCIO 
TRINDADE, requerimentos endereçados a COMURG, SMT e SEINFRA. A 
Vereadora Dra. CRISTINA solicitou registro de presença honrosa: Sra. Cláudia 
Primo  (guia turístico), Sra. Vânia (Posto Oeste – Trindade), Sr. Alexandre Primo 
(empresário de eventos). Às 09:42h (nove horas quarenta e dois minutos) o 
Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES passou para o Pequeno 
Expediente. Fizeram Uso da Tribuna os Vereadores: Paulo Magalhães e Dra. 
Cristina. Às 10:08h (dez horas e oito minutos) o Senhor Presidente Vereador 
CLÉCIO ALVES passou para a Ordem do Dia: Veto nº 037/2020 de autoria do 
Prefeito - Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 077/2020, Oriundo do Projeto de 



Lei nº 280/2020, de autoria do Vereador Denício Trindade, que dispões sobre a 
obrigatoriedade da instalação de película de filtro solar (Insulfilm), nos vidros 
laterais dos veículos automotores de transporte coletivo “Ônibus”,com parecer da 
Comissão de  Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto – Votação 
Única, Relatora: Vereadora Tatiana Lemos. Foi mantido o Veto e encaminhado 
ao núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Veto nº 
038/2020 de autoria do Prefeito - Veto Integral ao autografo de Lei nº 078/2020, 
oriundo do Projeto de Lei nº 074/2019, de autoria do Vereador Carlin Café, que 
dispõe sobre a cobrança de preço público, decorrente da prestação de serviços 
de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, produzidos por 
grandes geradores, e da outras providências, acrescentando o parágrafo único, 
no artigo 2º, com parecer da Comissão de  Constituição, Justiça e Redação, pela 
Manutenção do Veto – Votação Única, Relatora: Vereadora Tatiana Lemos. Foi 
rejeitado o Veto e encaminhado ao núcleo de Processamento e Controle para 
comunicar ao Prefeito. Veto nº 042/20 de autoria do Prefeito Municipal, Veto 
Integral ao autografo de Lei nº 087/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 299/2018, 
de autoria do Vereador Emilson Pereira, que torna obrigatória a inclusão de 
noções sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nas 
disciplinas de história e geografia, ministradas nas Escolas Municipais de Goiânia, 
com parecer da Comissão de  Constituição, Justiça e Redação, pela Manutenção 
do Veto – Votação Única, Relatora: Vereadora Léia Klébia. Foi rejeitado o Veto e 
encaminhado ao núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao 
Prefeito. Projeto de Lei nº 099/2020 de autoria do Prefeito Municipal, autoriza 
a 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 
nesta Lei, com parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, 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. Projeto de Lei nº 220/2019 de autoria do Prefeito, denomina 
de “Centro Municipal de Educação Infantil Jardins do Cerrado 4 Antônio Almeida”, 
o CMEI localizado no Residencial Jardins do Cerrado 4, nesta 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 Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 
145/2020 de autoria do Vereador Divino Rodrigues, cria a Campanha de 
Conscientização para evitar o uso de celulares e similares durante a travessia de 
Ruas e Avenidas, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
pela Aprovação – Relatora: Vereadora Dra. Cristina – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Aprovado 
o requerimento: 4035/20 de autoria do Vereador Cabo Senna. Os 
requerimentos nº. 5.234 a 5.348/20 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno. Às 10:23h (dez horas vinte e três minutos) o Senhor 
Presidente Vereador CLÉCIO ALVES encerrou a presente Sessão 



convocando 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 
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Ata da septuagésima setíma (77ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. (Sessão 
Mista). 
 
As nove (09) horas trinta (30) minutos, do dia dez de novembro de dois mil e vinte 
(10.11.2020), teve início a septuagésima sétima (77ª) 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 – 1ª Secretária em exercício; PAULO 
MAGALHÃES – 2º Secretário em exercício. Não houve expediente a ser lido. O 
Vereador DIVINO RODRIGUES apresentou justificativa de ausência através do 
memorando de número 095/2020. Os Vereadores ROBERTO DE CARVALHO, 
JAIR DIAMANTINO e DENÍCIO TRINDADE solicitaram 01 (um) minuto de 
silêncio pelo falecimento: Bispo Abigail Carlos de Almeida, Luiz Henrique 
Bernardes Pacheco e Paulo Reis (presidente da Metrobus). Vereador ANSELMO 
PEREIRA, solicitou registro em Ata como Visita Honrosa: Sr. Sérgio Botelho de 
Oliveira (Diretor da Associação Brasileira de Química - Regional Goiás) e Renato 
Cândido da Silva (Diretor Administrativo da Associação de Egressos da UFG. 
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: WELINGTON PEIXOTO, 
Projeto de Lei “Altera a Lei número 10.545 de 04 de novembro de 2020 que torna 
obrigatório o uso de máscara de proteção facial no Município de Goiânia e dá 
outras providências”. Projeto de Resolução “Altera o parágrafo 1º do Artigo 71 da 
Resolução 026  de 19 de dezembro de 1991 – Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Goiânia. Projeto de Emenda a Lei Orgânica “Altera o inciso XXI do 
Artigo 64 da Lei Orgânica do Município de Goiânia” e requerimentos endereçados 
a SEINFRA; PRISCILLA TEJOTA, requerimento endereçado ao Prefeito; CABO 
SENNA, Projeto de Lei “Declara como Entidade de Utilidade Pública no Município 
de Goiânia a Associação Universo sem Fome” e requerimento endereçado ao 
Prefeito. ROMÁRIO POLICARPO,  Projeto de Lei “Fica Denominado como Escola 
Municipal Bispo Abigail Carlos de Almeida a Escola Municipal Santa Helena e dá 
outras providências”. ANSELMO PEREIRA, Projeto de Lei “Denomina Avenida 
Paulo Henrique Alves Doca, a Avenida X localizada no Bairro Feliz, no Município de 
Goiânia”. Projeto de Lei “Denomina Auróra Póvoa da Cruz a área Pública 
Municipal destinada a Praça localizada entre as Ruas VB-19, VB-22 e VB-23, no 
Setor Veredas dos Buritis, no Município de Goiânia”. Projeto de Lei “Declara de 



Utilidade Pública Municipal a Associação Brasileira de Química-Seção Regional 
de Goiás-ABQ-Goiás e dá outras providências” e requerimentos endereçados a 
SEINFRA, COMURG, AMMA. SMT e CMTC; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos 
endereçados a SEINFRA e COMURG. CARLIN CAFÉ, Projeto de Lei “Denomina 
Praça Conselheiro Rafael Rodrigues a Praça recém criada no endereço Alameda 
Vale das Brisas com a rua VB-8 em frente a Quadra 06 do Residencial Vale das 
Brisas” e requerimento endereçado a COMURG; KLEYBE MORAIS, 
requerimento endereçado ao PROCON; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos 
endereçados a SMT e condolências à família do Senhor Adhemar Diniz Linhares; 
LUCAS KITÃO, requerimento endereçado ao Prefeito solicitando a suspensão de 
todos os procedimentos de lançamentos de edital e licitação para os Quiosques 
no Município de Goiânia e requerimentos endereçados a COMURG e SEINFRA. 
Às 09:49h (nove horas quarenta e nove minutos) o Senhor Presidente, 
Vereador ROMÁRIO POLICARPO colocou em votação e foi deliberado pelo 
Plenário, a suspensão do Pequeno Expediente. Entrou na Ordem do Dia:  
Projeto de Lei Complementar nº 020/2020 de autoria do Vereador Lucas 
Kitão, modifica a redação do caput do artigo 73, e acrescenta-lhe os § 4º, § 5º,§ 
6º, § 7º e § 8º, insere os artigos 73-A, 73-B, 73-C , 73-D, na seção V do Código de 
Posturas do Município, Lei Complementar nº  014 de 29 de dezembro de 1992, 
com parecer da Comissão de Mista, pela Aprovação – Relator: Vereador Zander – 
2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e 
Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Em seguida o Vereador Paulo 
Magalhães fez uso de 05 (cinco) minutos do Tempo de Liderança.  Projeto de Lei nº 
445/19 de autoria do Vereador Zander, Institui no Calendário Oficial do 
Município de Goiânia, o Pet Day, e dá outras providências, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Dra. Cristina – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 114/20 de autoria 
do Vereador Dr. Gian, reconhece a atividade religiosa, no Município de Goiânia, 
como essencial, em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou 
catástrofes naturais, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla Tejota – 1ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado à Comissão de Saúde e Assistência Social. Os 
requerimentos nº. 5.349 a 5.442/2020 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno. O Requerimento 5.443 foi encaminhado à Diretoria Legislativa 
para ser inserido em Pauta. Às 10:18h (dez horas e dezoito minutos) o Senhor 
Presidente Vereador ROMÁRIO POLICARPO encerrou a presente Sessão 
convocando outra para amanhã no horário regimental. Para constar lavrei 
esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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Ata da septuagésima oitava (78ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.  
 
As nove horas (09) trinta e cinco (35) minutos o terceiro Secretário da Mesa, 
Vereador PAULO MAGALHÃES deixou de abrir a presente Sessão. 
Entretanto o Vereador ANSELMO PEREIRA (segundo Secretário) abriu a 
presente Sessão, de acordo com o que dispõe o Art. 20 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis. 
 
 As nove (09) horas trinta (38) minutos, do dia onze de novembro de dois mil 
e vinte (11.11.2020), teve início a septuagésima oitava (78ª) Sessão Ordinária, do 
quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador 
ANSELMO PEREIRA que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o 
Senhor Presidente convidou o Vereador ANDREY AZEREDO para ler um trecho 
bíblico e em seguida convidou o Vereador ZANDER 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: ANSELMO 
PEREIRA – Presidente em exercício; Dr. GIAN – 1ª Secretária em exercício; 
WELINGTON PEIXOTO – 2º Secretário em exercício. No expediente foram 
lidos os seguintes documentos; Ofício nº 491/20 do Gabinete do Prefeito – 
mensagem para conhecimento sobre abertura de créditos adicionais 
extraordinários à Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer no montante de 
R$ 51.500,00 (cinqüenta e um mil e quinhentos reais). Ofício nº 492/20 do 
Gabinete do Prefeito – mensagem para conhecimento sobre abertura de créditos 
adicionais extraordinários à Procuradoria Geral do Município no montante de R$ 
12.000,00 (doze mil reais). Às 09:51h (nove horas cinqüenta e um minuto) o 
Senhor Presidente em exercício, Vereador ANSELMO PEREIRA passou para 
o Pequeno Expediente. Fez Uso da Tribuna: Vereadora Dra. Cristina. 
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: ANSELMO PEREIRA, 
Projeto de Lei “Cria e denomina Alameda Beira Rio Professor Nion Albernarz e dá 
outras providências”. Projeto de Lei “Denomina de Juca de Lima o Palácio da 
Cultura localizado na Praça Universitária no Setor Leste Universitário no Município 
de Goiânia”. Requerimento ao Presidente da Casa solicitando envio de expediente à 
Reitoria da Universidade Federal de Goiás para informar a lista de beneficiados do 
ano de 2020 para receberem a Comenda Colemar Natal e Silva; Pastor ROBERTO 
DE CARVALHO, requerimento endereçado ao Presidente da casa, “Moção de 
Aplauso” para as Editoras Cristãs conforme especifíca; PRISCILLA TEJOTA, 
Projeto de Lei “Dispõe sobre a declaração do Guia Curta Mais como guia oficial de 
turismo e negócios no Município de Goiânia. Às 10:00h (dez horas) o Senhor 
Presidente em exercício Vereador ANSELMO PEREIRA passou para a Ordem 
do Dia: Projeto de Lei nº 408/2019 de autoria da Vereadora Léia Klébia, 
denomina a Praça localizada entre a Avenida Piratininga, Rua Formosa e Rua 
Líbero badaró, Bairro Nossa Senhora de Fátima, na forma em que especifíca, 
com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – 



Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Não houve quórum para 
deliberação da matéria. Os requerimentos nº. 5.444 a 5.446/2020 foram 
aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a 
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Às 10:08h (dez horas e oito 
minutos) não havendo quórum o Senhor Presidente em exercício, Vereador 
ANSELMO PEREIRA encerrou a presente Sessão convocando outra para 
amanhã no horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada 
conforme, será assinada pelos membros da Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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Ata da septuagésima nona (79ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.  
 
As nove (09) horas trinta e oito (38) minutos, do dia doze de novembro de dois mil 
e vinte (12.11.2020), teve início a septuagésima nona (79ª) 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 CARLIN CAFÉ para ler um 
trecho bíblico e em seguida convidou o Vereador ÁLVARO DA UNIVERSO 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; ÁLVARO DA 
UNIVERSO – 1ª Secretária em exercício; ANSELMO PEREIRA – 2º Secretário. 
No expediente foram lidos os seguintes documentos; Mensagem nº 050/2020 
do Gabinete do Prefeito – Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 110/2020 oriundo 
do Projeto de Lei nº 047/2020 de autoria do Vereador Álvaro da Universo – 
Dispõe sobre o Programa Escola Viva e a transferência de recursos financeiros ás 
Instituições Educacionais, destinadas à realização de serviços de manutenção 
predial, no âmbito do Programa de Autonomia Financeira da Instituição 
Educacional – PAFIE. Ofício nº 1082/2020 da Secretaria Municipal de Finanças 
– envio de Balancete Contábil da Administração Direta – setembro/2020. 
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: WELINGTON PEIXOTO, 
requerimentos endereçados a SEINFRA; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos 
endereçados a SMT, COMURG e condolências às famílias: Sra. Isolina Batista de 
Morais, Sr. Paulo César Reis, Sr. Manoel Vaz Teodoro e Amilca Pereira de Deus; 
PRISCILLA TEJOTA, requerimento endereçado a SMT; EMILSON PEREIRA, 
requerimento endereçado ao Presidente da Casa “Moção de Aplauso” para o 
Policial Militar SD. Paulo Guilherme Rozeno de Souza, lotado no 30º BPM. 
ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados ao Prefeito, SMT e COMURG. 
Os Vereadores ROGÉRIO CRUZ e Dr. GIAN apresentaram justificativa de 
ausência através de Ofício. O Vereador Paulo Magalhães solicitou 01 (um) 
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Salvador Bento Júnior. Às 09:45h 
(nove horas quarenta e cinco minutos) o Senhor Presidente, Vereador 
ROMÁRIO POLICARPO passou para o Pequeno Expediente, usou a Tribuna: 
Vereador Paulo Magalhães. Às 10:14h (dez horas e quatorze minutos) o 
Senhor Presidente em exercício Vereador ANSELMO PEREIRA passou para 
a Ordem do Dia: Projeto de Decreto Legislativo nº 034/2020 de autoria do 
Vereador Anselmo Pereira, institui a Comenda Literária Antônio Almeida, a ser 
entregue aos três escritores, ou escritoras, escolhidos pelas Academias Goiana, 



Goianiense e Feminina de Letras, com parecer da Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia, pela Aprovação -  Relatora: Vereadora Sabrina 
Garcez –  2ª Votação. Foi colocado em discussão. Não houve quórum para 
deliberação da matéria. Os requerimentos nº. 5.447 a 5.538/2020 foram 
aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a 
alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. O Requerimento 5.443 foi 
encaminhado à Diretoria Legislativa para ser inserido em Pauta. Às 10:18h (dez 
horas e dezoito minutos) não havendo quórum, 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. 
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Ata da octogésima (80ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da décima 
oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.  
 
As nove (09) horas trinta e oito (38) minutos, do dia dezessete de novembro de 
dois mil e vinte (17.11.2020), teve início a octogésima (80ª) Sessão Ordinária, do 
quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo Vereador 
CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o 
Senhor Presidente convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA para ler um trecho 
bíblico e em seguida o convidou para ler a Ata da Sessão anterior que, não 
havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo 
Senhor Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do 
Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores: CLÉCIO ALVES – 
Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA – 1ª Secretário em exercício; JAIR 
DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. No expediente foram lidos os 
seguintes documentos: Mensagem nº 051/2020 do Gabinete do Prefeito – 
Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 104/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 
303/2019 de autoria do Vereador Anderson Sales – Determina a fixação de 
placas, cartaz ou banners, informando o endereço e o número telefônico dos 
Conselhos Tutelares nos estabelecimentos de Ensino Público e Privado. 
Mensagem nº 052/2020 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao autógrafo de 
Lei nº 107/2020 oriundo do Projeto de Lei nº 318/2019 de autoria do Vereador 
Anderson Sales – Acrescenta parágrafos ao Artigo 1º e o Artigo 1-A à Lei nº 
8.196, de 12/11/2003, que institui o Direito à presença de acompanhante no 
processo do parto. Mensagem nº 053/2020 do Gabinete do Prefeito – Veto 
Parcial ao Autógrafo de Lei nº 109/2020 oriundo do Projeto de Lei nº 055/2020 de 
autoria do Vereador Dr. Gian – Dispõe sobre uso e fornecimento de máscaras em 
estabelecimentos públicos, industriais, comerciais, como medida de 
enfrentamento à disseminação do Covid-19. Ofício nº 499/2020 do Gabinete do 
Prefeito – denomina de Escola Municipal Bispo Abigail Carlos de Almeida, a 
Escola localizada na Vila Paraíso, nesta Capital. Apresentaram matérias os 
seguintes Vereadores: PAULINHO GRAUS, Projeto de Decreto Legislativo 
“Concede Título Honorífico de Cidadania Goianiense ao Dr. Rafael Teodoro de 
Carvalho Júnior”. Projeto de Decreto Legislativo “Concede Título Honorífico de 
Cidadania Goianiense a Sra. Regina Rosa David de Souza”; PRISCILLA 
TEJOTA, requerimento endereçado ao Prefeito; WELINGTON PEIXOTO, 
requerimentos endereçados a SEINFRA; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos 
endereçados a CMTC, COMURG e condolências à família pelo falecimento da Sra. 
Eulália Bonfim Borges; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados a SMT e 
COMURG. O Vereador PAULO DHAER informou através do Ofício 070/2020 o seu 
retorno às funções parlamentares a partir desta data. Às 09:34h (nove horas trinta 



e quatro minutos) o Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES passou 
para o Pequeno Expediente, usaram a Tribuna os Vereadores: Paulo 
Magalhães, Sargento Novandir e Anselmo Pereira. Às 09:59h (nove horas 
cinqüenta e nove minutos) o Senhor Presidente em exercício Vereador 
CLÉCIO ALVES passou para a Ordem do Dia: Veto nº 043/2020 do Prefeito - 
Veto Integral ao autografo de Lei nº 090/2020, oriundo do Projeto de Lei nº 
170/2020, de autoria do Vereador Sargento Novandir, altera o Artigo. 3° da Lei 
10.488 de junho de 2020, que estabelece critérios para reativação de contratos 
dos servidores e dá outras providências, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Rejeição do Veto – Votação Única, 
Relatora: Vereadora Dra. Cristina. Foi rejeitado o Veto e encaminhado ao núcleo 
de Processamento e Controle para comunicar ao Prefeito. Projeto de Lei nº 
087/2018 de autoria do Vereador Anderson Sales, “Dispõe sobre a implantação 
da logística reversa de pneus usados no Municipio de Goiânia, com parecer da 
Comissão de Meio Ambiente”, pela Aprovação – Relator: Vereador Felizberto 
Tavares – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei 
nº 137/2019 de autoria do Vereador Emilson Pereira, Incumbe aos 
estabelecimentos de ensino da Rede Pública, Filantrópica e Privada, estimularem 
ações destinadas a limpeza, manutenção e conservação do ambiente escolar por 
alunos, respeitada a  capacidade física do discente, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Léia 
Klébia  – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado a Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 104/2020 de autoria do 
Vereador Sargento Novandir, Programa Municipal à Disseminação de 
Informações Falsas (fakenews) divulgadas e compartilhadas na internet e 
telefonia móvel, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Sabrina Garcez – 2ª votação. 
Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a 
confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 436/2019 de autoria da 
Vereador Lucas Kitão, Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de 
Goiânia, o evento Confraria de Carros Antigos em comemoração ao Dia Nacional 
do Fusca, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela 
Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto 
de Decreto Legislativo nº 034/20 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, 
institui a Comenda Literária Antônio Almeida, a ser entregue aos três escritores, 
ou escritoras, escolhidos pelas Academias Goiana, Goianiense e Feminina de 
Letras, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 
pela Aprovação -  Relatora: Vereadora Sabrina Garcez –  2ª votação. Foi 
Acolhida Emenda do Autor, Vereador Anselmo Pereira. Projeto de Lei nº 
408/2019 de autoria da Vereadora Léia Klébia, “Denomina a Praça localizada 
entre a Avenida Piratininga, Rua Formosa e Rua Líbero Badaró, Bairro Nossa 
Senhora de Fátima, na forma em que especifíca”, com parecer da Comissão de 



Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Tatiana 
Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, 
Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 084/2020 de autoria da 
Vereadora Léia Klébia, concede denominação de “Praça do Moreirinha”, o 
logradouro público localizado entre a Rua T-28 com a Avenida T-6, Setor Bueno, 
com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Carlin Café – 2ª votação. Aprovado Pedido de 
Vista a autora do Projeto, Vereadora Leia Klébia.  Aprovado o requerimento: 
5443/2020 de autoria do Vereador Lucas Kitão. Os requerimentos nº. 5.539 a 
5.581/2020 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o 
que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. Às 10:49h (dez 
horas quarenta e nove minutos) o Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO 
ALVES encerrou a presente Sessão convocando outra para amanhã no 
horário regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será 
assinada pelos membros da Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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Ata da octogésima primeria (81ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.  
 
 
As nove (09) horas trinta e três (33) minutos, do dia dezoito de novembro de dois 
mil e vinte (18.11.2020), teve início a octogésima primeira (81ª) 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 a Vereadora PRISCILLA TEJOTA para ler um trecho 
bíblico e em seguida a convidou para ler a Ata da Sessão anterior que, não 
havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo 
Senhor Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do 
Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores: CLÉCIO ALVES – 
Presidente em exercício; PRISCILLA TEJOTA – 1ª Secretária em exercício; 
ANSELMO PEREIRA – 2º Secretário. Não houve expediente a ser lido. 
Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: CLÉCIO ALVES, 
requerimento endereçado ao Presidente da Casa “Sessão Especial em 
homenagem aos esportistas de Muay Thai de Goiânia”; WELINGTON PEIXOTO, 
requerimentos endereçados a SEINFRA; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos 
endereçados a COMURG e SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, requerimentos 
endereçados a SEINFRA e AMMA; EMILSON PEREIRA, “Moção de Aplauso” 
para o Policial Militar SD. Paulo Guilherme Rozendo de Souza, lotado no 30º BPM; 
LÉIA KLÉBIA, requerimentos endereçados a SEINFRA. Às 09:45h (nove horas 
quarenta e cinco minutos) o Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES 
passou para o Pequeno Expediente, usou a Tribuna: Vereador CLÉCIO 
ALVES. Às 10:48h (dez horas quarenta e oito minutos) o Senhor Presidente 
Vereador CLÉCIO ALVES passou para a Ordem do Dia. O Vereador PAULO 
MAGALHÃES pediu questão de ordem e solicitou que se registrasse em Ata 
“falta de quórum para deliberação de matérias”. Os requerimentos nº. 5.580 a 
5.618/20 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o 
que determina a alínea “a” do artigo 82 do Regimento Interno. O requerimento 
5619/20 foi encaminhado à Diretoria Legislativa para ser inserido em Pauta. Às 
10:49h (dez horas quarenta e nove minutos) com a ausência dos autores 
dos Projetos em Pauta, o Senhor Presidente Vereador CLÉCIO ALVES 
encerrou a presente Sessão convocando outra para amanhã no horário 
regimental. Para constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada 
pelos membros da Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

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



 
 

Ata da octogésima segunda (82ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 
 
As nove (09) horas e trinta e quatro (34) minutos, do dia dezenove de novembro 
de dois mil e vinte (19.11.2020), a octogésima segunda (82ª) Sessão Ordinária 
do quarto (4º) ano da décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de 
Goiânia, que seria presidida pelo Senhor Presidente em exercício Vereador 
CLÉCIO ALVES, deixou de ser aberta por falta de quórum. 
 
 

  



            

Ata da octogésima terceira (83ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.  
 
As nove (09) horas e dezenove (19) minutos, do dia vinte e quatro de novembro 
de dois mil e vinte (24.11.2020), teve início a octogésima terceira (83ª) Sessão 
Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo 
Vereador CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus. 
Iniciando, o Senhor Presidente convidou o Vereador ANSELMO PEREIRA para 
ler um trecho bíblico e em seguida o convidou para ler a Ata do dia 18 e a Ata do 
dia 19 de novembro de 2020 (que deixou de ser aberta por falta de quórum), não 
havendo pedido de retificação ou impugnação, foram declaradas aprovadas 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 – 1ª Secretário em exercício; JAIR 
DIAMANTINO – 2º Secretário em exercício. No expediente foram lidos os 
seguintes documentos; Mensagem nº 054/20 do Gabinete do Prefeito – Veto 
Parcial ao Autógrafo de Lei nº 114/20, Projeto de Lei nº 048/2020, processo nº 
2020/0364, de autoria do Vereador Alfredo Bambu – Dispõe determinação 
obrigatória de higienização periódica em carrinhos e cestas de compras em 
supermercados e estabelecimentos congêneres. Mensagem nº 055/20 do 
Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 115/20, Projeto de 
Lei nº 105/2019, processo nº 2019/0503, de autoria do Vereador Divino Rodrigues 
– Institui obrigatoriedade da apresentação de parecer técnico com avaliação das 
condições de uso e manutenção das marquises no Município de Goiânia. 
Mensagem nº 056/20 do Gabinete do Prefeito – Veto Integral ao Autógrafo de 
Lei nº 116/20, Projeto de Lei nº 114/2019, processo nº 2019/0521, de autoria da 
Vereadora Doutora Cristina – Autoriza o executivo disponibilizar Diretores das 
Escolas Municipais de Goiânia, o dispositivo de segurança (botão do Pânico). 
Ofício nº 502/20 do Gabinete do Prefeito – encaminha Projeto de Lei nº 255/20 
– Cria e denomina o Centro Municipal de Educação Infantil Antônio de Jesus 
localizado na Rua 2-E, APM-04, Conjunto Madre Germana II. O Vereador 
ANSELMO PEREIRA solicitou registro como visita honrosa os Diretores egressos 
da Universidade Federal de Goiás: Sr. Eliomar Pires Martins (Presidente), 
Rosangela Castro (Dir. Financeira), Renato Candido (Dir. Executivo) Julimário 
Sousa (Dir. Financeiro Adjunto). O Vereador PAULO MAGALHÃES solicitou 01 
(um) minuto de silêncio pelos falecimentos: Sr. João Spada (Jornalista e 
diagramador), Sr. Francisco Camargo (pai da dupla Zezé di Camargo e Luciano) e 
Sra. Magda. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: CABO SENNA, 
Projeto de Lei “Dispõe sobre a desafetação de área pública municipal de sua 
destinação primitiva, a denominação de Praça Felicitá e dá outras providências” e 



requerimento endereçado ao Prefeito; LEIA KLÉBIA, Projeto de Decreto 
Legislativo “Concede Título Honorífico de Cidadania Goianiense ao Senhor 
Henrique César Pereira”; Dr. GIAN, Projeto de Decreto Legislativo “Concede 
Título Honorífico de Cidadão Goianiense ao Senhor Rogério Oliveira da Cruz” e 
requerimento endereçado a SMT; WELINGTON PEIXOTO, Projeto de Resolução 
“ Altera os Artigos 5º e 18º, parágrafo único da Resolução 026 de 19 de dezembro 
de 1991 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia” e requerimentos 
endereçados a SEINFRA; ANSELMO PEREIRA, requerimentos endereçados 
SEINFRA, AGEHAB, COMURG e AMMA e requerimento endereçado ao 
Presidente da Casa para uso da Tribunal Livre pelos membros da Associação de 
Egressos da UFG; LUCAS KITÃO, requerimentos endereçados a SMT, 
COMURG e SEINFRA. Às 09:28h (nove horas vinte e oito minutos) o Senhor 
Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES passou para o Pequeno Expediente, 
usaram a Tribuna os Vereadores: Paulo Magalhães, Zander Fábio e Milton 
Mercêz. Às 10:03h (dez horas três minutos) o Senhor Presidente Vereador 
CLÉCIO ALVES passou para a Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 031/19 de 
autoria do Vereador Tiãozinho Porto, denomina a praça situada entre as Ruas 
Condessa Helena, esquina com a Rua Joana Antônia do Desterro, e entre a Rua 
João Garcia Rosa e Rua Daniel Joaquim Rodovalho, localizada no Residencial 
Vale do Araguaia, como Praça Vale dos Ipês, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Divino 
Rodrigues – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Habitação, 
Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 431/19 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 Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Carlin Café – 2ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 018/20 de autoria da Vereadora Léia Klébia, 
institui a semana de orientação e prevenção da  gravidez na adolescência no 
âmbito do Municipio de Goiânia e dá outras providências, com parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora  Doutora Cristina – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 123/18 
de autoria do Vereador Anselmo Pereira, denomina a pista de cooper George 
Lemes Alves, o logradouro Público localizado na Rua L 13 com Rua L 8 e 
Leste/Oeste, no Bairro Feliz, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo 
e Ordenamanto 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. Foram aprovados os 
requerimentos: 5.619/2020 do Vereador Clécio Alves; 4970/2020 do Vereador 
Gustavo Cruvinel. Os requerimentos nº. 5620 a 5661/2020 foram aprovados de 
plano, pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do 
artigo 82 do Regimento Interno. O requerimento 5662/2020 foi encaminhado à 



Presidência da Casa. Às 10:48h (dez horas quarenta e oito minutos), o Senhor 
Presidente, Vereador ROMÁRIO POLICARPO encerrou a presente Sessão 
convocando outra para amanhã no horário regimental. Para constar lavrei 
esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 

Presidente:                        

 

1º. Secretário:  

 

 2º. Secretário:                 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Ata da octogésima quarta (84ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.  
 
As nove (09) horas e vinte e sete (27) minutos, do dia vinte e cinco de novembro 
de dois mil e vinte (25.11.2020), teve início a octogésima quarta (84ª) 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 o convidou para ler a Ata da sessão 
anterior, que não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada 
aprovada pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º 
do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores: CLÉCIO 
ALVES – Presidente em exercício;– ÁLVARO DA UNIVERSO, 1ª Secretário em 
exercício; ANSELMO PEREIRA – 2º Secretário. Não houve expediente a ser 
lido. O Vereador TIÃOZINHO PORTO solicitou registro como visita honrosa o Sr. 
Michel Magu.  O Vereador CLÉCIO ALVES solicitou registro como visita honrosa 
os vereadores eleitos, Sr. Geverson Abel e Sra. Gabriela Rodart.  O Vereador 
KLEYBE MORAIS solicitou registro como visita honrosa os senhores Augusto e 
Ana Maria. Apresentaram matérias os seguintes Vereadores: WELINGTON 
PEIXOTO, requerimentos endereçados a SEINFRA; PRISCILLA TEJOTA, 
requerimentos endereçados a SEINFRA; TIÃOZINHO PORTO, requerimentos 
endereçados a SEINFRA e COMURG; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos 
endereçados a SEINFRA, COMURG e Prefeito; PAULO DAHER, requerimentos 
endereçados a SMT e Prefeito; ANSELMO PEREIRA, requerimentos 
endereçados a COMURG e AMMA. Às 09:38h (nove horas trinta e oito 
minutos) o Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES passou para o 
Pequeno Expediente, usaram a Tribuna os Vereadores: Paulo Magalhães, 
Felisberto Tavares e Milton Mercêz. Às 10:20h (dez horas e vinte minutos) o 
Senhor Presidente Vereador CLÉCIO ALVES passou para a Ordem do Dia: 
Projeto de Lei nº 245/2017 de autoria do Vereador Doutor Paulo Daher, 
“Dispõe sobre criação do dia Municipal de conscientização sobre as amiloidoses”, 
com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Oséias Varão – 2ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 227/18 de autoria da Vereadora Sabrina 
Garcez, “Proíbe a realização de cursos à distância de ensino na área da saúde”, 
com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, pela 
Aprovação – Relator: Vereador Oséias Varão – 2ª votação. Foi aprovado e 
encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do 
Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 073/19 de autoria do Vereador Emilson 



Pereira, “Dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de ginástica, 
musculação e afins em Goiânia, manterem em local de fácil acesso, kits de 
primeiros socorros nas condições em que especifica, e dá outras providências”, 
com parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social, pela Aprovação – 
Relator: Vereador Gustavo Cruvinel – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado 
ao Núcleo de Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. 
Projeto de Lei nº 007/20 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, “Altera a Lei 
nº 9.707, de 07 de dezembro de 2015, que institui no calendário oficial de datas e 
eventos do Municipio de Goiânia, o dia do mecânico”, com parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Divino 
Rodrigues – 1ª votação. Rejeitado o pedido de vista do Vereador Paulo 
Magalhães. Foi aprovado o projeto e encaminhado a Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei nº 193/20 de autoria do Vereador 
Doutor Gian, “Altera a Lei Ordinária nº 9.035, de 02 de Maio de 2011, que dispõe 
sobre a instalação de equipamentos especialmente desenvolvidos para 
proporcionar mais saúde e longevidade aos idosos”, 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 036/19 de autoria do Vereador Tiãozinho 
Porto, “Institui os jardins de chuvas no Municipio de Goiânia”, 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. 
Os requerimentos: 5663 a 5713/2020 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno. Às 10:57h (dez horas e cinqüenta e sete minutos), o 
Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES encerrou a presente Sessão 
convocando outra para amanhã no horário regimental. Para constar lavrei 
esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
Mesa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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1º. Secretário:  
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Ata da octogésima quinta (85ª) Sessão Ordinária do quarto (4º) ano da 
décima oitava (18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.  
 
As nove (09) horas e dezessete (17) minutos, do dia vinte e seis de novembro de 
dois mil e vinte (26.11.2020), teve início a octogésima quinta (85ª) Sessão 
Ordinária, do quarto (4º) ano, da décima oitava (18ª) Legislatura, presidida pelo 
Vereador CLÉCIO ALVES que a declarou aberta sob a proteção de Deus. 
Iniciando, o Senhor Presidente convidou o Vereador WELINGTON PEIXOTO para 
ler um trecho bíblico e em seguida o convidou para ler a Ata da sessão anterior, 
que não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada 
pelo Senhor Presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 
67 do Regimento Interno, sendo assinado pelos Vereadores: CLÉCIO ALVES – 
Presidente em exercício; – WELINGTON PEIXOTO, 1º Secretário em exercício; 
PAULO MAGALHÃES – 2º Secretário em exercício. Não houve expediente a ser 
lido. O Vereador WELINGTON PEIXOTO solicitou registro como visita honrosa, o 
Sr. Deivison Costa, ex-presidente desta Casa de Leis. Apresentaram matérias 
os seguintes Vereadores: WELINGTON PEIXOTO, requerimentos endereçados 
a SEINFRA; DENÍCIO TRINDADE, requerimentos endereçados a SMT, 
COMURG, SEINFRA e condolências à família, pelo falecimento da Sra. Tereza 
Bosco Peixoto e do Sr. Lincoln do Nascimento; CLÉCIO ALVES, Projeto de Lei 
que “Dispõe sobre denominação de Área Pública Municipal que especifica e dá 
outras providências”; DR. GIAN, requerimento solicitando a realização de Sessão 
Solene em homenagem aos Peritos Criminais do Estado de Goiás; LUCAS 
KITÃO, requerimentos endereçados a SMT, Secretaria de Estado de Esporte e 
Lazer e SEINFRA; SABRINA GARCEZ, requerimentos endereçados a COMURG 
e Secretaria Municipal de Saúde . Às 09:22h (nove horas e vinte e dois 
minutos) o Senhor Presidente, Vereador CLÉCIO ALVES passou para o 
Pequeno Expediente, usaram a Tribuna os Vereadores: Clécio Alves, 
Felisberto Tavares, Paulo Magalhães e Alfredo Bambu. Às 10:16h (dez horas e 
dezesseis minutos) o Senhor Presidente Vereador WELINGTON PEIXOTO 
passou para a Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 447/19 de autoria da 
Vereadora Léia Klébia, “Denomina o Centro Municipal de Educação Infantil que 
especifica “CMEI Cibelle de Paula Silveira” o logradouro público localizado na Rua 
CV-15, com Rua CV-26, APM7 – Residencial Center Ville”, Goiânia, com parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relatora: 
Vereadora Tatiana Lemos – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão 
de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei nº 005/20 de 
autoria da Vereadora Tatiana Lemos, estabelece a obrigatoriedade das 
concessionárias de serviços públicos, a oferecerem a opção de pagamento antes 
da suspensão do serviço, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 



Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Priscilla Tejota – 1ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado a Comissão de Direitos do Consumidor. Projeto de Lei 
nº 145/19 de autoria do Vereador Anselmo Pereira, “Condiciona o 
funcionamento de distribuidoras de bebidas, supermercados, postos de 
combustíveis, boates, e similares que vendam bebidas alcoólicas, a instalação de 
circuito de câmeras de monitoramento”, com parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, pela Aprovação – Relator: Vereador Anderson 
Sales – 1ª votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Segurança 
Pública e Patrimonial. Projeto de Lei nº 311/2018 de autoria do Vereador 
Zander, “Inclui no calendário de comemorações oficiais do Municipio de Goiânia o 
Dia dos Animais e a Semana de Defesa, Adoção, Proteção e Bem Estar”, com 
parecer da Comissão de Meio Ambiente, pela Aprovação – Relatora: Vereadora 
Sabrina Garcez – 2ª votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 
Processamento e Controle para a confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei 
nº 186/19 de autoria da Vereadora Doutora Cristina, “Cria mecanismos para 
adoção de medidas preventivas e de auxílio a mulher em situação de assédio ou 
violência a serem adotados por bares, restaurantes, casas noturnas e similares”, 
com parecer da Comissão de Segurança Pública e Patrimonial, 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 338/19 de autoria do Vereador Divino Rodrigues, “Autoriza a 
ocupação de espaços públicos e privados para o desenvolvimento de atividades 
de Agricultura Urbana”, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, pela Aprovação – Relatora: Vereadora Léia Klébia – 1ª votação. Foi 
aprovado e encaminhado a Comissão do Meio Ambiente.  Foi aprovado o 
requerimento: 4285/20 da Vereadora Sabrina Garcez. Às 10:57 (dez horas e 
cinqüenta e sete minutos) o Senhor Presidente, Vereador ANSELMO 
PEREIRA, suspendeu a Sessão para uso da Tribuna Livre: Sra. Julimária 
Sousa, Diretora Adjunta da Comissão da Associação de Egressos da UFG. Os 
requerimentos: 5714 a 5758/2020 foram aprovados de plano, pelo Senhor 
Presidente, de acordo com o que determina a alínea “a” do artigo 82 do 
Regimento Interno. O requerimento 5759/2020 foi encaminhado a Diretoria 
Legislativa para ser inserido em Pauta. Reaberta a Sessão às 11:12 (onze horas 
e doze minutos). Às 11:13 (onze horas e treze minutos) o Senhor Presidente, 
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.x. 

 

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

 


