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Ata da sexagésima quinta (65ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

Às nove (09) horas e vinte e um (21) minutos, do dia dois de setembro de dois mil e 
vinte um (02.09.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
sexagésima quinta (65ª) 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 
ANSELMO PEREIRA para ler um trecho bíblico e, em seguida, o designou 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. No expediente foi lido o seguinte 
documento: Ofício nº 475/2021 do Gabinete do Prefeito – Encaminha Projeto 
de Lei nº 397/2021 que “Autoriza abertura de Créditos Adicionais de Natureza 
Especial”. Às 09h36min (nove horas e trinta e seis minutos), o Senhor 
Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizaram a tribuna os 
Vereadores: Luciula do Recanto e Mauro Rubem. Apresentaram matérias os 
seguintes vereadores: JOÃOZINHO GUIMARÃES, requerimentos endereçados à 
Secretaria Municipal de Saúde, SEINFRA, Prefeitura e AMMA; ISAÍAS RIBEIRO, 
requerimentos endereçados à SMS, Secretaria Municipal de Educação e SMM; 
SEBASTIÃO PEIXOTO, requerimento endereçado à ENEL, requerimento 
endereçado ao Prefeito solicitando que seja liberado 100% do funcionamento das 
igrejas e requerimento endereçado ao Presidente solicitando que seja alterado o 
horário da Sessões Ordinárias para o período noturno; Projeto de Lei que “Concede 
denominação à Praça situada na Rua 134, Setor Sul, no município de Goiânia - GO 
que passa a se chamar Praça Revalino de Moura; ANSELMO PEREIRA, Projeto de 
Lei que “Institui o Dia do Cooperativismo (Dia C) e dá outras providências; 
requerimentos endereçados à SEINFRA, Prefeito e COMURG; HENRIQUE ALVES, 
requerimentos endereçados à SEINFRA e SMM; Projeto de Decreto Legislativo que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal de Goiânia, a promover a regularização  das 
bancas de jornais e revistas, pit-dogs, quiosques e similares e dá outras 
providências”; AAVA SANTIAGO, requerimentos endereçados à COMURG, 
SEINFRA, SMM e SANEAGO; Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 
Datas e Eventos do Município de Goiânia o Dia Municipal de Combate ao 
Encarceramento da Juventude Negra, a ser comemorado anualmente aos 20 dias 
do mês de junho, e dá outras providências”; LUCIULA DO RECANTO, Projeto de 
Lei que “Dispõe sobre normas de funcionamento dos zoológicos e similares situados 
no âmbito do Município de Goiânia e dá outras providências; Projeto de Lei que 



 

“Cria o Programa Bolsa Castração e dá outras providências”; SANTANA GOMES, 
requerimento endereçado à COMURG; MAURO RUBEM, requerimento endereçado 
à Presidência solicitando Moção de Aplauso à nova diretora do Conselho de 
Diretoras e Diretores das Escolas Municipais, Gestoras e Gestores dos CMEIs e 
CEIs da Rede Municipal de Educação de Goiânia - CONDIR; GABRIELA RODART, 
requerimentos endereçados ao Prefeito; requerimento endereçado à Presidência 
solicitando a realização de Audiência Pública “Passaporte Sanitário: Efeitos 
Colaterais da Vacina/COVID-19”; THIALU GUIOTTI, requerimento endereçado a 
COMURG e à Secretaria Municipal de Educação, solicitando o retorno do 
pagamento do vale-transporte aos servidores contratados da educação no município 
de Goiânia; PASTOR WILSON, requerimento endereçado à Prefeitura e SMM 
solicitando que seja realizado estudo sobre a construção de uma ciclovia na Região 
Noroeste; Projeto de Lei que “Estabelece grau máximo de insalubridade aos 
trabalhadores da saúde pública do município de Goiânia, expostos à pessoas 
infectadas com o SARS-COV-2, causados pela COVID-19, e dá outras providências;  
SANDES JÚNIOR, requerimento endereçado ao Prefeito solicitando a construção 
de uma área pública pertencente ao município de Goiânia, contendo infraestrutura 
para trailer, minitrailers, camper, truck home, trailovers e motocasa. Os Vereadores 
Clécio Alves, Sargento Novandir, Raphael da Saúde, Léo José, e Anselmo 
Pereira solicitaram registro da presença honrosa dos Senhores: Bessa 
(Secretário Municipal de Educação), Almir Ribeiro Júnior (Policial Militar), 
Alexandre Magalhães (Presidente do DC), Felipe Fonseca (Presidente 
Metropolitano do DC), Marli, Graziele, Raimundo (Representante da Gráfica 
Kelps), Noé Luiz (artista) e Isabella Teófilo (Vereadora de Cachoeira Dourada). 
Os requerimentos de nº 5.844 a 5.888/21 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 5.890 a 5.895/2021 foram enviados à Diretoria 
Legislativa para serem inseridos em Pauta. Às 10h45min (dez horas e quarenta e 
cinco minutos), o Presidente em exercício, Vereador Cabo Senna, encerrou a 
presente sessão, convocando outra para a próxima quarta-feira, dia 08/09/21, 
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. 
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