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PAUTA DAS MATÉRIAS QUE SERÃO APRECIADAS E VOTADAS NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/04/2021. 

15ª Sessão Ordinária - 1ª Sessão Legislativa - 17ª Legislatura 
 

DO EXPEDIENTE 

 

- ATA 
 

- LEITURA DE OFÍCIOS 

 

 

 
 

PODER EXECUTIVO 

 

01) PROJETO DE LEI Nº 013/2021                                                                                                       LEITURA 

“ALTERA A LEI Nº 3.786, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O 

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL – PROGRAMA MAIS DESENVOLVIMENTO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

02) PROJETO DE LEI Nº 014/2021                                                                                                       LEITURA 

“ALTERA A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DE GOIANÉSIA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

DA ORDEM DO DIA 

 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

REQUERIMENTOS 

 

 

01) REQUERIMENTO Nº 184/2021                                      VER. SARGENTO ARIOSVALDO 

“Solicita o envio do anteprojeto de lei, ao Prefeito, Leonardo Silva Menezes, para que, após 

análise, encaminhe a este Poder proposta que versa sobre “A REMISSÃO E PRORROGAÇÃO 

DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, REFERENTES AO IPTU E ITU 2.021, NO MUNICÍPIO DE 

GOIANÉSIA””. 

 

02) REQUERIMENTO Nº 170/2021                                _VERS._EDILSON CABECINHA E 

PROF. HIAGO MATOS 
“Solicitam o envio do anteprojeto de lei ao Prefeito, Leonardo Silva Menezes, para que, após 

análise, envie a este Poder proposta que “Crie o Conselho Municipal da Juventude de Goianésia””. 
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03) REQUERIMENTO Nº 179/2021                                      VER. EDVAM DA COSTA SILVA 

“Solicita ao Prefeito, Leonardo Silva Menezes, e ao Secretário de Infraestrutura, Gesmar José da 

Silva, a reforma da ponte do córrego Pica-Pau na estrada que liga Goianésia a GO-230, divisa do 

Assentamento Presente de Deus, Fazenda Itajá, e com a Fazenda Pica-Pau. Essa referida ponte se 

encontra em estado de calamidade, em péssimas condições de trafegabilidade, dificultando o 

transporte no dia a dia, e a recuperação da ponte e estrada são de responsabilidade do Município”. 

 

04) REQUERIMENTO Nº 187/2021                                              VER. PROF. HIAGO MATOS 

“Solicita ao Prefeito, Leonardo Silva Menezes, e ao Secretário Municipal da Saúde, Rafael Mendonça 

Cardoso, que seja incluído no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, os farmacêuticos de 

Goianésia. Tendo em vista que as farmácias prestam serviços essenciais e por isso permanecem de 

portas abertas desde o início da pandemia. Ademais, o autor justifica ainda que os farmacêuticos e 

demais colaboradores estão expostos a um alto risco de contaminação. Dessa forma, garantindo, não 

somente a dispensação e o fornecimento de medicamentos para síndromes respiratórias e a realização 

de testes rápidos para a Covid-19 de forma complementar à rede do cuidado e de atenção à saúde, entre 

outros serviços. Solicita que sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19, os 

garis de Goianésia. Mesmo que os garis não sejam profissionais na área da Saúde, eles estão em contato 

direto com resíduos contaminados pelo coronavírus. “Saliento da importância do trabalho dos garis 

durante a pandemia do covid-19, pois é essencial para a manutenção da higiene e limpeza de nossa 

cidade, auxiliando no controle e propagação do vírus. Desta forma podemos verificar a exposição 

constante destes trabalhadores que se submetem diariamente ao risco de contaminação durante a coleta 

do lixo em nossa cidade. Com emenda da Vereadora, Salete Pereira Alencar Carrilho de Castro, 

solicitando que também sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação os coveiros do Município”. 
 

05) REQUERIMENTO Nº 185/2021                              VER. ISMAEL FRANCISCO DE 

ASSIS 

“Solicita ao Prefeito, Leonardo Silva Menezes, ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Gesmar 

José da Silva, e ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, André Luiz 

Wenceslau da Silva, empenho na criação de 02 (duas) áreas municipais destinadas para que a 

população possa dispensar pequenas quantidades de entulhos de construção e restos das podas de 

árvores, na parte norte e outra no sul da cidade, ficando a Prefeitura responsável pela realocação 

destes para o Aterro Sanitário Municipal. A solicitação visa evitar que às pessoas depositem 

entulhos em locais inadequados”.  

 

06) REQUERIMENTO Nº 183/2021                                             VER. DR. MARCOS VINÍCIUS 

“Solicita ao Prefeito, Leonardo Silva Menezes, e ao Secretário Municipal de Saúde, Rafael 

Mendonça Cardoso, a aquisição de testes rápidos para dengue. Com estes testes, além de contribuir 

para identificação precoce da dengue, permite que o tratamento se inicie e tenha mais efetividade. 

O teste funciona para as outras arboviroses transmitidas pelo aedes aegypti, como chikungunya e 

zika. Isso pode ajudar as instituições de saúde a coordenar as políticas de saúde e minimizar os 

riscos neste cenário de pandemia de covid-19. Esse exame é feito sem preparação prévia, como 

jejum ou horário marcado, é sem complicação e pode ser realizado por pessoas de qualquer idade, 

incluindo crianças, idosos ou gestantes que apresentem os sintomas da doença”. 
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07) REQUERIMENTO Nº 180/2021                                                   VERª. SALETE CARRILHO 

“Solicita ao Prefeito, Leonardo Silva Menezes, ao Superintendente Municipal de Trânsito, 

Jonathas Lopes da Silva, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Gesmar José da Silva, 

providências na construção de faixa de pedestre e redutor de velocidade nos dois lados da Avenida 

Contorno, incluindo placas de sinalização e demarcação do estacionamento com vagas prioritárias 

asseguradas junto às leis de trânsito, na Feira Coberta Antônio Ferreira de Oliveira, feirão do 

Bairro Nova Aurora, tendo em vista que o espaço é usado a semana toda pelos produtores rurais 

da região para comercialização de seus produtos, e também é usado para várias atividades bem 

como na vacinação da população, sendo que o trânsito no local é bastante  pesado, tornando  

perigoso para as pessoas que utilizam do espaço e por  ali circulam”. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

VER. FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS 

PRESIDENTE 


