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PAUTA DAS MATÉRIAS QUE SERÃO APRECIADAS E VOTADAS NA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 10/12/2019. 

77ª Sessão Ordinária - 3ª Sessão Legislativa - 16ª Legislatura 
 

PODER EXECUTIVO 

PROJETOS DE LEI 

 

01) PROJETO DE LEI Nº 258/2019 _                                                                     1º TURNO 

“CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

DO PODER EXECUTIVO DE GOIANÉSIA, ALTERANDO A LEI Nº 3.030, DE 22 DE MARÇO 

DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

(COM PARECERES DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, 

FINANÇAS, ORÇAMENTO E ECONOMIA) 
 

02) PROJETO DE LEI Nº 269/2019 _                                                                     1º TURNO 

“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 

ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

(COM PARECERES DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, 

FINANÇAS, ORÇAMENTO E ECONOMIA E SAÚDE E PROMOÇÃO HUMANA) 
 

03) PROJETO DE LEI Nº 270/2019 _                                                                     LEITURA 

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO PARA EFETUAR PAGAMENTO 

DE DESPESAS COM VIAGEM AO EXTERIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

04) PROJETO DE LEI Nº 271/2019 _                                                                     LEITURA 

“REVOGA DISPOSITIVOS QUE ESPECIFICA DA LEI Nº 2.615, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008 

– PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

05) PROJETO DE LEI Nº 272/2019 _                                                                     LEITURA 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE NÍVEIS DO CARGO DE ENFERMAGEM, CONTIDOS NO 

ANEXO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.577, DE 26 DE JUNHO DE 2008, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

06) PROJETO DE LEI Nº 273/2019 _                                                                     LEITURA 

“FIXA ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DE GOIANÉSIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

REQUERIMENTOS 
 

01) REQUERIMENTO Nº 711/2019   Vers. HEVERTON FONSECA. TEMAL CARRILHO, 

CABO JOTA CARLOS, MAURICINHO, MOISÉS LINO E VALDOMIRO BAIANO 
“Solicitam ao Prefeito, Renato Menezes de Castro, e  ao Superintendente Municipal de Trânsito, 

Gesmar José da Silva, a sinalização vertical (placas) de embarque e desembarque de alunos e proibido 

estacionar nas ruas 31 e 33, entre a Avenida Minas Gerais e Rua 14, perto dos dois principais portões 

de entrada do Colégio Estadual Jales Machado, proibindo o estacionamento de veículos nos horários 

de entrada e saída dos alunos dos turnos matutino e vespertino. A solicitação tem o objetivo de evitar 

transtornos e garantir a segurança da população”. 
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02) REQUERIMENTO Nº 001/2019                                              Ver. VALDIVINO DE OLIVEIRA 
“Solicita ofícios à Mesa Diretora dessa Casa de Leis, que os subsídios dos vereadores sejam 

reajustados, passando a ter como base o valor líquido do teto da previdência, bem como a redução do 

número de vereadores, de 15 (quinze) para 9 (nove). Diante do cenário político que o país esta 

passando, convém mostrar a importância do cargo político para o cidadão que deseja realizar um 

trabalho voltado ao interesse público perante a Câmara Municipal de Goianésia. Antes de tudo, a 

pessoa que procura almejar o cargo político, deve concorrer à vaga na casa legislativa sem demonstrar 

interesse na remuneração, procurando apenas trabalhar para o bem da população. Da mesma forma, 

a pessoa que exerce o direito de cidadania, direito de votar e ser votado assegurado pela Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 tem o dever de cobrar dos legisladores, reformas 

estruturais necessárias nessa casa de leis. Com isso, atendendo não só o anseio da sociedade 

goianesiense, mas um desejo que tenho antes mesmo de entrar para o mundo político, pretendo reduzir 

a quantidade de vereadores, bem como a remuneração do respectivo cargo político. O perfil político 

do agente eletivo deve ser transparente, coeso e condizente com a postura apregoada pela cidadania 

plena, pela honorabilidade, pela ética, pelo respeito ao interesse público e ao desenvolvimento local. 

Certo disso, em nosso município, é perfeitamente viável que os ocupantes de cargos públicos eletivos 

continuem em seus empregos, negócios, empresas e outros trabalhos profissionais contando com as 

remunerações destes; uma vez que existindo a acumulação lícita dos cargos ou funções, nada impede 

a realização concomitante do cargo político e do cargo pessoal, profissional. O presente requerimento 

trará economia anual aos cofres da Câmara Municipal, que pode ser devolvido ao município a cada 

ano da legislatura. Com esta quantia, o município poderá destinar tais recursos para realização de 

concursos públicos a fim de diminuir o déficit do FUNPREVIS (Fundo de Previdência Social do 

Município de Goianésia), entre outros benefícios. Diante disso, a Carta Magna de 1988, no artigo 29, 

IV e alíneas seguintes estabelece limite máximo para a composição das Câmaras Municipais. Sendo 

assim, a fixação do número de vereadores vai depender da quantidade de habitantes de determinada 

localidade. No inciso IV, alínea d, do mesmo artigo estabelece a quantidade de até 15 vereadores caso 

o Município tenha mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e até 80.000 (oitenta mil) habitantes. 

Ocorre que a Constituição Federal não tornou obrigatório número mínimo de vereadores para cada 

município que atingir o número de habitantes, apenas estipula parâmetros máximos para as Câmaras 

Municipais. Portanto, a Câmara Municipal de Goianésia tem margem de liberdade para reduzir a 

quantidade de vereadores para 9 (nove), uma vez que a Constituição Federal foi omissa nesse ponto. 

A Lei Orgânica do Município fixa no artigo 184-B em quinze o número de vereadores com assento, 

não estipulando, portanto, parâmetros mínimos. Nessa mesma perspectiva, o dispositivo, faz menção 

no seu artigo 15, § 2° com a Emenda n° 01 de 07 de julho de 2003 que a quantidade de vereadores 

será fixada conforme a população do Município de Goianésia como prevê o artigo da Constituição 

no parágrafo acima exposto. Já, com relação à fixação do subsídio dos vereadores, as Câmaras 

Municipais em cada legislatura (período de 4 anos) prevê a fixação para a subsequente, observado o 

que dispõe a Constituição e os critérios estabelecidos pela Lei Orgânica e o seguinte limite máximo: 

em Municípios de cinquenta mil e um e cem mil habitantes o subsídio dos Vereadores correspondera 

a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais conforme prevê artigo 29, VI, c da 

CRFB/88. Após a promulgação da Emenda Constitucional n° 25/2000, houve o retorno, em nível 

municipal, da regra da legislatura, ou seja, da impossibilidade de a Câmara Municipal aumentar seus 

subsídios para a própria legislatura. Ademais a Câmara Municipal de Goianésia tem o juízo de 

oportunidade e conveniência de decidir sobre a fixação mínima da remuneração dos vereadores, desde 

que não ultrapasse o limite máximo consubstanciado pela própria Constituição Federal. Por certo, a 

Lei Orgânica do Município de Goianésia também segue a mesma inteligência do artigo anterior, 

acrescentando competência privativa dessa casa de leis para fixar a remuneração dos vereadores 
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incidindo imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza conforme determinação legal no 

artigo 35, XX. Logo, o Regimento Interno da Câmara Municipal, principal conjunto de regras criadas 

para regulamentar o seu funcionamento, estipula no artigo 17, II competência da Mesa dirigir, 

executar, disciplinar os trabalhos do legislativo e administrativo da Câmara e especialmente 

apresentar projeto de lei fixando o subsídio dos Vereadores e seu Presidente. Por conseguinte, o artigo 

70 do mesmo Regimento Interno fixa no último ano de cada legislatura, ate 30 (trinta) dias antes das 

eleições municipais, iniciativa da Mesa Diretora para apresentar projeto de lei que fixa remuneração 

dos Vereadores, inclusive Presidente da Câmara, para viger na legislatura subsequente, obedecendo 

às disposições constitucionais pertinentes. Contudo, é possível analisar que não existe vedação 

constitucional, muito menos pela Lei Orgânica do Município e Regime Interno da Câmara Municipal 

quanto à redução do salário dos Vereadores, desde que não ultrapasse o valor máximo estipulado pela 

lei, é plenamente possível estabelecer o valor mínimo do subsídio dos Vereadores. Portanto, como 

representante do povo Goianesiense nessa Casa de leis, tenho a plena convicção que este 

requerimento será de grande importância para aqueles que almejam trabalhar em prol do interesse 

coletivo. Contudo, apresento o requerimento, para que apreciem a matéria nele contida, e, confio na 

aprovação do mesmo, tornando-nos dignos e legítimos do nosso dever de cidadania em face do 

município cada vez mais direcionado para o progresso e desenvolvimento”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VER. MÚCIO SANTANA MARTINS 

PRESIDENTE 
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CALENDÁRIO - DEZEMBRO/2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Sessões  Ordinárias: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

As sessões ordinárias serão realizadas às 07h30 

Sessão Solene: 11/12 às 19h 

Feriado Nacional: 25/12 - Natal 

 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15  16 17 18  19 20 21 

22 23 24 25  26 27 28 

29 30 31     


