
 

Ata da qüinquagésima terceira (53ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 

décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 

Às nove (09) horas e vinte e sete (27) minutos, do dia quatorze de julho de dois mil 

e vinte um (14.07.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 

quinquagésima terceira (53ª) Sessão Ordinária, do primeiro (1º) ano, da décima 

nona (19ª) Legislatura, presidida pelo Vereador CLÉCIO ALVES que a declarou 

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

Vereador BRUNO DINIZ para ler um trecho bíblico e, em seguida, designou 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 assinada pelos Vereadores: CLÉCIO ALVES – 

Presidente em exercício; ANSELMO PEREIRA- 1º Secretário; ISAÍAS RIBEIRO - 2º 

Secretário em exercício. Não houve expediente a ser lido. Às 09h35min (nove 

horas e trinta e cinco minutos), o Senhor Presidente passou para o Pequeno 

Expediente. Utilizou a tribuna o Vereador Mauro Rubem. O Vereador Pastor 

Wilson participou da Sessão de maneira remota.  Apresentaram matérias os 

seguintes vereadores: THIALU GUIOTTI, Projeto de Lei que institui no Calendário 

Oficial do Município de Goiânia a “Semana do Produtor Rural”, Projeto de Decreto 

Legislativo que cria a Comenda “Servidor Destaque do Ano” em homenagem ao Dia 

do Funcionário Púbico em Goiânia e dá outras providências, requerimentos 

endereçados ao Prefeito, SMT, SEMOB e COMURG; JUAREZ LOPES, 

requerimento endereçado à SEMOB, ISAÍAS RIBEIRO, requerimentos endereçados 

à SEINFRA e ao Prefeito. Às 09hs30min (nove horas e trinta minutos), o 

Presidente passou para Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 046/2021 de autoria do 

Vereador Willian Veloso que “Define como atividade essencial e autoriza abertura 

e funcionamento de lojas de materiais de construção, louças, tintas, ferragens, 

ferramentas manuais, produtos metalúrgicos dentre outros, conforme especifica”, 

com parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social pela Aprovação - Relator: 

Vereador Geverson Abel - 2ª Votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de 

Processamento e Controle para confecção do Autógrafo de Lei. Projeto de Lei nº 

067/2021 de autoria do Vereador Anselmo Pereira que “Declara de utilidade 

pública municipal a Organização Religiosa Igreja Jesus Vida e dá outras 

providências”, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia pela Aprovação - Relator: Vereador Marlon - 2ª Votação. Foi aprovado e 

encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para confecção do Autógrafo 

de Lei. Projeto de Lei nº 165/2021 de autoria do Vereador Raphael da Saúde, 

que “Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Goiânia, a 



Semana Municipal de Prevenção da Doença Renal Crônica”, com parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela Aprovação - Relator: Vereador 

Kleybe Morais - 1ª Votação. Foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia. Foram aprovados os requerimentos nº: 2927 a 

2929/2021 e 4276 e 4277/2021 do Vereador Willian Veloso. Os requerimentos de 

nº 4.282 a 4.291/21 foram aprovados de plano, pelo Senhor Presidente, de acordo 

com o que determina a alínea “3825 a” do artigo 82 do Regimento Interno. O 

requerimento nº 4.292 foi enviado à Diretoria Legislativa para ser inserido em 

Pauta. Às 09hs38min (nove horas e trinta e oito minutos), o Presidente em 

exercício, Vereador Clécio Alves, encerrou a presente sessão, convocando 

outra para o início de agosto, após o recesso legislativo, no horário 

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