
 

 

Ata da septuagésima sexta (76ª) Sessão Ordinária do primeiro (1º) ano da 
décima nona (19ª) Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. 

 

Às nove (09) horas e vinte e três (23) minutos, do dia trinta de setembro de dois mil 
e vinte um (30.09.2021), no Plenário Vereador Trajano Guimarães, teve início a 
septuagésima sexta (76ª) 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 
PEDRO AZULÃO JR. 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. No Expediente foi lido o seguinte documento: Ofício nº 
751/2021 do Gabinete do Prefeito – encaminha Relatório Final das Emendas 
Impositivas. Às 09h37min (nove horas e trinta e sete minutos), o Senhor 
Presidente passou para o Pequeno Expediente. Utilizou a tribuna o Vereador 
Isaías Ribeiro. Apresentaram matérias os seguintes vereadores: AAVA 
SANTIAGO, requerimentos endereçados ao Presidente da Câmara (solicitando 
realização de Sessão Especial em homenagem aos professores destaques em 
2021), SMM e SEINFRA; CLÉCIO ALVES, requerimento endereçado ao Prefeito, 
HENRIQUE ALVES, Projeto de Lei  que dispõe sobre o reconhecimento da Capital 
do estado de Goiás, Goiânia, como sendo a Capital do Agronegócio, requerimentos 
endereçados à COMURG, ENEL  e ao Prefeito; WILLIAN VELOSO, Projeto de Lei 
que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas, destinado aos 
estabelecimentos comerciais que adotem política interna de inserção de pessoas 
com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no mercado de trabalho do município 
de Goiânia, para os fins que especifica; SABRINA GARCÊZ, requerimentos 
endereçados à Superintendência Regional do Instituto Nacional da Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA/GO (solicitando informações quanto à adesão do 
município de Goiânia no Programa Titula Brasil, quantos assentamentos existem 
atualmente em Goiânia e quais municípios goianos já fazem parte do programa 
Titula Brasil), Secretária de Educação e ao Prefeito; BRUNO DINIZ, requerimento 
endereçado ao Prefeito; THIALU GUIOTTI, requerimentos endereçados à 
COMURG, SEINFRA e SMM; PEDRO AZULÃO JR., requerimentos endereçados à 
SEINFRA; IZÍDIO ALVES, requerimentos endereçados à COMURG, SEINFRA e à 
SMM. Os Vereadores Clécio Alves, Leandro Sena solicitaram registro como 



 

presenças honrosas as visitas dos Senhores Ednei, Presidente da Associação 
Aparecidense de Famílias Carentes, Pedro Azulão (pai do Vereador Pedro 
Azulão Jr.) e dos Vereadores de Primavera do Leste/MT: Vado Valdecir, Luis 
Costa e Sérgio Gonçalves. Os requerimentos de nº 7.546 a 7.681/21 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 7.682 e 
7.683/2021 foram enviados à Diretoria Legislativa para serem inseridos em Pauta. 
Às 09h53min (nove horas e cinqüenta e três minutos), o Presidente em 
exercício, Vereador Clécio Alves, encerrou a presente sessão, convocando 
outra para a próxima terça-feira, dia 05/10/21, no horário regimental. Para 
constar lavrei esta que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
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