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Pedi a palavra para devolver à Mesa os
Processos nº 2020002291, 2021004481,
2021004505, 2021005520, 2021006063,
2021006857, 2021007580, 2021008036,
2021008508, 2021008705, 2021009048,
2021009208, 2021009209, 2021009211,
2021009239, 2021009241, 2021009354,
2021009355, 2021009362, 2022000800,
2022000910, 2022000926, 2022001115,
2022001117, 2022001148, 2022001248,
2022001273, 2022001331 e 2022001336,
devidamente apreciados pela Comissão de
Constituição, Justiça e Redação; nº 2019005928,
2021004681, 2021005460, 2021005632 e
2021006507, apreciados pela Comissão de Saúde;
nº 2021008994, devidamente apreciado pela
Comissão Mista; e nº 2022001649, devidamente
apreciado pela Comissão Executiva.

E também, Senhor Presidente, estou
apresentando um requerimento devidamente
formalizado.

E, por questão de justiça, andei muito esse
final de semana passado, também até segunda-
feira, e ontem, terça-feira, e pude ver as nossas
rodovias, em especial no Vale do São Patrício,
todas com uma manutenção significativa. Quero
parabenizar ao Pedro Sales pela sua dedicação e
seus esforços. A GO-230, GO-154, onde sempre
teve dificuldade em termo de tráfego. Hoje, além
de ter uma rodovia de qualidade, a gente viu a
manutenção constante. Nós estamos chegando
também a um período de feriado, então queria aqui,
de forma justa, parabenizar ao Pedro Sales pela
sua dedicação, pelo seu esforço à frente da
GOINFRA, e os resultados estão sendo vistos bem
claramente. Então, pudemos ver a dedicação dele
numa Pasta tão importante, e de forma justa, aqui,
quero homenageá-lo e parabenizá-lo pela sua
dedicação à frente dessa importante instituição que
é a GOINFRA.

(TRANSCREVA-SE O REQUERIMENTO Nº 273)

O SR. PRESIDENTE: - Perfeitamente.

Com a palavra, para Apresentação de
Matérias, o nobre Deputado Karlos Cabral.

O SR. DEPUTADO KARLOS CABRAL: - Muito
obrigado, Senhor Presidente. Bom dia ao senhor e
a todos os demais deputados.

Pedi a palavra para apresentar à Mesa um
projeto de lei que cria o Programa de Mutirão de
Cirurgias Eletivas de Goiás, com a finalidade
exclusiva de reduzir as filas de espera de pessoas

que estão aguardando por cirurgias, e também para
fazer isso em conjunto com outras entidades
públicas e privadas também sem fins lucrativos.

Apresento um requerimento também, Senhor
Presidente, ao governador e ao Presidente da
SANEAGO, Ricardo Soavinski, para que seja
prorrogado o Concurso do Edital 001, de 2017, que
sejam chamados os aprovados desse último
concurso.

E também um requerimento, de todos os que
fiz neste ano, acho que o mais importante,
solicitando ao governo do estado, especialmente à
Senhora Secretária de Educação, que abra um
concurso público urgentemente para contratação
de professores para o Estado de Goiás, porque isso
se faz cada vez mais urgente e necessário para a
gente suprir as necessidades da Secretaria de
Estado da Educação, diminuir o número dos
contratos - nada contra os contratos, mas têm
prejudicado o nosso instituto de Previdência, tem
prejudicado a educação dos alunos e tem
prejudicado uma prestação de serviço educacional
de qualidade. Um concurso público para a Educação
em Goiás se faz altamente necessário. É o que
tenho para apresentar hoje, muito obrigado, Senhor
Presidente.

(TRANSCREVAM-SE OS REQUERIMENTOS
Nº 285 E 286 E O PROJETO DE LEI Nº 150)

O SR. PRESIDENTE: - Com a palavra, para
Apresentação de Matérias, o nobre Deputado Bruno
Peixoto.

O SR. DEPUTADO BRUNO PEIXOTO: - Senhor
Presidente, estou apresentando alguns
requerimentos devidamente formalizados.

(TRANSCREVAM-SE OS REQUERIMENTOS
Nº 274 A 276 E Nº 287)

O SR. PRESIDENTE: - Com a palavra, para
Apresentação de Matérias, o nobre Deputado
Max Menezes.

O SR. DEPUTADO MAX MENEZES: - Senhor
Presidente, estou apresentando um requerimento
devidamente formalizado.

(TRANSCREVA-SE O REQUERIMENTO Nº 277)

O SR. PRESIDENTE: - Com a palavra, para
Apresentação de Matérias, o nobre Deputado
Delegado Humberto Teófilo.

O SR. DEPUTADO DELEGADO HUMBERTO
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2006, que dispõe sobre a ajuda de custo, no âmbito
da Secretaria da Segurança Pública, e dá outras
providências.

 O SR. PRESIDENTE: - Não há discussão por falta
de oradores inscritos. Está em votação. Encerrada.
Solicito a liberação do painel eletrônico. O voto
"Sim" aprova e o voto "Não" rejeita.

(OS SENHORES DEPUTADOS PROCEDEM À
VOTAÇÃO DO PROCESSO Nº 2022001393, POR
MEIO DO PAINEL ELETRÔNICO)

(O SENHOR PRESIDENTE PROCEDE À
CHAMADA NOMINAL DOS DEPUTADOS PARA A
VOTAÇÃO)

O SR. PRESIDENTE: - Falta apenas um voto.

Encerrada a votação. São 22 (vinte e dois)
votos "Sim", nenhum voto "não". APROVADO em
2ª discussão e votação, à secretaria para extração
de autógrafo.

O SR. 1º SECRETÁRIO: - Processo em fase de
2ª discussão e votação. Processo nº 2022001591,
de autoria da Governadoria do Estado de Goiás,
que altera a Lei nº 20.917, de 21 de dezembro de
2020, que institui o Programa Educação Plena e
Integral e dá outras providências, e institui as
funções comissionadas de Gestão Pedagógica,
Assessoramento Pedagógico e Tutoria
Educacional.

O SR. DEPUTADO MAJOR ARAÚJO: - Senhor
Presidente, gostaria de discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE: - Com a palavra, para discutir
a matéria, o nobre Deputado Major Araújo, pelo
prazo de cinco minutos, com direito a apartes.

O SR. DEPUTADO MAJOR ARAÚJO: - Senhor
Presidente, fiz questão de discutir este projeto.
Primeiro, quero parabenizar os servidores da
Educação, porque, aos poucos, eles estão
recuperando algumas migalhas daquelas grandes
perdas que tiveram. Aos poucos, recuperam. Quem
sabe, no próximo governo, recuperem tudo. Com
esse governo, é muito difícil. O governo dá um
pouquinho aqui, mas tira muito mais de outro lado.
As conquistas de verdade foram retiradas, e o
governo vai recompondo a remuneração - e isso
também é uma grande perda - com verbas que não
são incorporáveis. Eu me preocupo muito com isso.
É auxílio-alimentação, é auxílio-produtividade, é
gratificação GDPI, horas extras e o servidor, na hora
de descansar de verdade, terá uma remuneração
muito aquém daquela de que ele necessita. Sala

de aula adoece muito os professores e eles estão
sendo prejudicados sobremaneira com as perdas
que tiveram.

Mas, enfim, nosso voto é favorável a este
projeto, evidentemente, Senhor Presidente, caros
colegas.

Senhor Presidente, queria pedir a atenção
do Deputado Bruno Peixoto. Deputado Bruno,
precisamos de concurso público na Educação, ou
mesmo que sejam chamados os professores que
fizeram processos seletivos e não foram chamados.
Não sei se sou diferente dos outros deputados, mas,
todos os dias, recebo, nas redes sociais,
professores reclamando da sobrecarga de trabalho
e principalmente porque estão tendo que cuidar de
alunos que estão sem professores. O prejuízo para
os alunos… Pais de alunos reclamando… Eu recebi
no WhatsApp, Deputado Bruno, de uma aluna.  É
dramática a situação. A própria aluna falando. Ela
é sobrinha de uma conhecida minha. Ela disse o
seguinte, Deputado Bruno Peixoto: "Estava
conversando com a minha tia sobre eu não estar
gostando da escola que estou, por vários motivos,
principalmente, pela falta de professores". Comentei
que gostaria de estudar no Colégio Estadual da
Polícia Militar de Goiás. Pelo menos, os colégios
militares parecem estar com a grade completa de
professores. Perguntei se ela conhecia alguém que
poderia me ajudar com uma vaga no Colégio Militar.
“Ela me indicou o senhor, e me passou o seu
contato". É dramática a situação. Os alunos querem
estudar. Eles querem se formar. Estão faltando
professores. Esse relato é de uma aluna do 2º ano,
do ensino médio. Será que o Governador Ronaldo
Caiado também não recebe esse tipo de
mensagem? Que compromisso o governador tem
com a Educação? E que cara de pau ele tem ao
dizer que a nossa Educação é a primeira do Brasil.
Se a nossa é a primeira do Brasil, com o déficit de
professores como foi relatado, imagino quem está
em último lugar. Vários alunos devem estar
relatando a mesma coisa a outros parlamentares,
aos pais ou a quem quer que seja. Como fica,
Deputado Bruno Peixoto, a questão, por exemplo,
do aluno especial sem professores nas salas de
aula? Quem está cuidando dos alunos especiais?
Nossa Educação está falida. Os professores
fizeram um protesto, em frente à SEDUC, para que
haja concurso público. Eles não aguentam mais
essa situação.

Nosso voto é favorável a esse projeto, mas é
preciso investir, de verdade, na Educação. E uma
das formas de se investir, em Educação é fazer
concurso público para recompor o quadro de
professores.

Muito obrigado.
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atendendo aproximadamente a 1,3 milhões de
pessoas. Consequentemente será necessário um
aumento de profissionais qualificados na empresa
SANEAGO para suprir as novas demandas, o que
corrobora ainda mais a necessidade de se convocar
os aprovados do cadastro de reserva do último
grande concurso da empresa.

Assim, requeremos que, antes de se abrir
novo concurso, para o provimento de cargos efetivos
da Saneago do Estado de Goiás que sejam
convocados os aprovados remanescentes (cadastro
de reserva) do Edital n.° 001, de 2017 antes
expiração do concurso.

Sendo assim, requer o envio de cópia da
presente propositura ao Excelentíssimo Senhor
Governador Ronaldo Ramos Caiado para
conhecimento dos fatos e ao presidente Ricardo
José Soavinski da SANEAGO, para tomar as
devidas providências.

Requer urgência e preferência na apreciação
deste requerimento.

SALA DAS SESSÕES, em    de de  2022.

KARLOS CABRAL
Deputado Estadual – PDT

N° 286
REQ. 011/2022/GAB.
Excelentíssimo Senhor Deputado
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Goiás,

O Deputado que este subscreve, tendo em
vista o Regimento desta Casa, após ouvido o
Plenário, requer a Vossa Excelência o envio de
expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador
Ronaldo Ramos Caiado e Secretária de Estado de
Educação Aparecida de Fátima Gavioli Soares
Pereira, em caráter de urgência, com o intuito de
solicitar a abertura de concurso público para a
contratação de professores no Estado de Goiás.

A realidade na rede estadual de educação é
de uma maioria de trabalhadores em regime de
contrato temporário. Segundo estudo da Secretaria
de Economia do Governo de Goiás do ano de 2019
somente 50% dos docentes são concursados.
Sabe-se que houveram aposentadorias e óbitos de
professores e também dos casos de professores
concursados que não estão em sala de aula,
colocados à disposição de outros órgãos públicos.
A própria Secretária de Educação falou no final de
2021 em 3,5 mil aposentadorias e 3,2 mil óbitos
entre docentes.

Segundo informações do Observatório da
Educação, não ocorre concurso para administrativos
na rede estadual de educação há 22 anos, e para
professores, o último concurso que abriu vagas para
todas as áreas, ocorreu há 12 anos atrás. Para
cobrir o grande déficit de profissionais de educação,
ano passado o governo realizou dois processos
seletivos  (Edital nº 008/2021 e Edital nº 013/2021)
que selecionaram mais de 13 mil pessoas para
trabalharem na Educação do Estado de forma
provisória.

Em 2021 o governo anunciou realização de
concurso público para 2022, noticiado em vários
meios de comunicação Agência de Notícias do
Governo Estadual, Mais Goiás, entretanto, a
Secretaria informa uma data diferente para a
realização do Concurso (inicialmente o concurso
seria em janeiro e agora já se fala em abril) e até o
momento nada de concreto. Não há edital, critérios,
e, e não foram noticiados os números completos
do déficit da educação estadual trazendo todo tipo
de insegurança para Educadores, Estudantes,
Comunidades Escolares e a Sociedade em Geral.
E o pior, é anunciado a abertura de somente 5.000
vagas, número que não atende sequer a metade
da necessidade atual da educação goiana.

Conforme o demonstrado no gráfico acima,
divulgado  pelo Instituto Mauro Borges/Secretaria
de Estado da Economia em 2019, entre os anos
de 2014 e 2018  houve uma queda de 16% no quadro
de docentes da rede estadual pública concursados.

Outra questão a ser debatida é a questão
financeira do Estado que alega estar vivendo um
momento de grande déficit, o que justificou sua
entrada no Regime
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de Recuperação Fiscal. Entretanto, o que se
observa é bem diferente, quando se analisa as
contas do Estado nos últimos anos. Segundo
notícias divulgadas nas redes jornalísticas, os
Estados que mais tiveram maior crescimento de
arrecadação no País foram Mato Grosso e Goiás.
O Governo de Goiás bateu recorde na arrecadação
no ano passado, principalmente com o ICMS. O
principal imposto estadual arrecadou R$ 21,209
bilhões em 2021, aumento de 18,3% em relação
ao total arrecadado em 2020, quando arrecadou
R$ 17,9 bilhões. No total, o governo de Goiás teve
uma receita bruta de R$ 29,8 bilhões em 2021. É
12,3% maior que a receita de 2020. Se comparar
com a de 2017, o aumento nos últimos cinco anos
foi de 31%.

Considerando a atual conjuntura financeira
do Estado, podemos dizer que o Estado possui
capacidade para abrir concurso público na
Educação e selecionar professores de todas as
áreas, diminuindo a precariedade de contratação
dos profissionais que vem sendo feita por meio de
contratos temporários.

Frente a tal realidade, um concurso público
na educação é imprescindível para que as medidas
anunciadas de melhorias na educação goiana, em
especial, para o aumento de escolas em tempo
integral e diminuir o alto número de contratos
provisórios na rede pública estadual.

Sendo assim, requer o envio de cópia da
presente propositura ao Excelentíssimo Senhor
Governador Ronaldo Ramos Caiado e Secretária
de Estado de Educação Aparecida de Fátima
Gavioli Soares Pereira para a tomada das devidas
providências.

Requer urgência e preferência na apreciação
deste requerimento.

SALA DAS SESSÕES, em     de    de  2022.

KARLOS CABRAL
Deputado Estadual – PDT

N° 287
Excelentíssimo Senhor
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Goiás

O Deputado que este subscreve, nos termos
do art. 84. do Regimento Interno e após
manifestação do Plenário, requer a prorrogação da
presente sessão, até que se esgote a votação da
Ordem do Dia prevista para esta data.

Requer urgência e preferência na apreciação
deste.

SALA DAS SESSÕES, em  13 de abril de 2022.

Deputado Bruno Peixoto
 Líder do Governo

PROJETOS DE LEI

PROJETO DE LEI N° 148, DE 13 DE
ABRIL DE 2022

ESTABELECE DIRETRIZES PARA A
INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA
ÓRFÃOS DO FEMINICIDIO:
ATENÇÃO E PROTEÇÃO NO
ÂMBITO DO ESTADO DE GOIÁS

A ASSEMBLEIA LESGISLATIVA DO
ESTADO DE GOIÁS decreta:

Art.1° Ficam estabelecidas diretrizes para a
instituição, no Estado de Goiás, do Programa
Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção.

Art.2° Para os fins desta Lei, consideram-
se órfãos do feminicídio as crianças e os
adolescentes dependentes de mulheres
assassinadas em contexto de violência doméstica
e familiar ou flagrante menosprezo e discriminação
à condição de mulher, nos termos que dispõe a Lei
federal n° 13.104, de 9 de março de 2015 - Lei
do Feminicídio.

§1° As mulheres vítimas de feminicídio
referidas no caput são todas aquelas que se auto
identificam com o gênero feminino, vedadas
discriminações por raça, orientação sexual,
deficiência, idade, escolaridade e de outras
naturezas.

§2° O Programa será orientado pela garantia
da proteção integral e prioritária dos direitos das
crianças e dos adolescentes, preconizada pela Lei
federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.

§ 3° O Programa deve compreender a
promoção, entre outros, dos direitos à assistência
social, à saúde, à alimentação, à moradia, à
educação e à assistência jurídica gratuita para
órfãos do feminicídio e respectivos responsáveis
legais.

Art. 3° São princípios da implementação do
programa:


