
A Câmara Municipal de 

Formosa, em parceria 

com a Prefeitura, inaugu-

rou na última quarta-feira 

(01), a Assessoria 

Jurídica Municipal 

Gratuita para famí-

lias que possuam 

renda de até dois 

salários mínimos. 

Segundo o presi-

dente, Luziano 

Martins/PMDB, a 

ação foi feita com 

o apoio dos de-

mais parlamenta-

res: "Quero agra-

decer a todos os 

vereadores por 

apoiarem esse 

projeto e também 

a parceria com o 

Executivo. Este 

projeto vai ajudar 

muitas pessoas de 

nossa cidade", disse. 

Os interessados em bus-

car o atendimento da as-

sessoria devem compare-

cer ao prédio da Câmara, 

localizado na Praça Rui 

Barbosa (Praça da Prefei-

tura) munidos com os 

comprovantes de renda. 

O departamento funciona 

de segunda a sexta das 

8h às 11h e das 13h às 

17h. 
 

Biblioteca Virtual é reinau-

gurada na Câmara 

A Biblioteca Virtual foi 

reinaugurada nesta sema-

na na Câmara Municipal 

de Formosa disponibili-

zando 13 máqui-

nas com acesso a 

internet para uso 

exclusivo em tra-

balhos escolares 

e pesquisas. 

Segundo o presi-

dente da Câmara, 

Luziano Martins/

PMDB, em entre-

vista a Rádio Ter-

ra, o projeto con-

ta com apoio de 

todos os vereado-

res: "Quero agra-

decer a união de 

todos os vereado-

res em apoiar o 

projeto. Eu tenho 

certeza de que 

vai contribuir e 

ajudar muita gente" afir-

mou. 

A biblioteca funciona de 

segunda a sexta das 8h 

às 11h e das 13h às 17h 

ao público em geral. 

Fachada da Assessoria Jurídica Municipal Gratuita na 
Câmara Municipal de Formosa—Foto: DECOM 

Câmara inaugura Assessoria Jurídica Municipal 
Gratuita e reinaugura Biblioteca  

Vereadores da  

18ª Legislatura: 

- Bruno Araújo/PMDB; 

- Carlim da Vila/DEM; 

- Ceguinho/PDT; 

- Domingos Filho/PMDB; 

- Eduardinho de Paiva/PSD; 

- Genedir Ribas/DEM; 

- Joelson “Trovão”/PRP; 

- Jurandir Oliveira/PR; 

- Luziano Martins/PMDB; 

- Macarrão/PP; 

- Miro Bikes/PSL; 

- Mundim/PP; 

- Nema/PC do B; 

- Netinho Lacerda/PSB; 

- Professor Rafael/PSB; 

- Roberta Brito/PSB; 

- Wenner Patrick/PSC; 

Boletim Eletrônico da Câmara 
Municipal de Formosa-GO 

Câmara realiza duas audiências públicas no primeiro bimestre 

A Câmara Municipal de 

Formosa/GO realizou du-

as Audiências Públicas 

nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2017 lotando 

o plenário nos dois mo-

mentos. 

Em 17 de janeiro, o Legis-

lativo Municipal realizou 

uma audiência referente 

a “Retirada da Subsecre-

taria de Educação do Es-

tado de Goiás da cidade 

de Formosa para Águas 

Lindas”. 

Em fevereiro, também no 

dia 17, a Casa de Leis foi 

palco da Audiência Públi-

ca sobre a “Reforma Agrá-

ria no Município de For-

mosa: Créditos em geral e 

titularização de assenta-

mentos”, por iniciativa do 

vereador Nema, que con-

tou com apoio irrestrito 

da presidência e demais 

parlamentares que de-

monstraram total apoio e 

interesse em buscar me-

lhorias para a população. 

MARÇO 

Dias 07, 08, 14, 15 e 16. 

ABRIL 

Dias 04, 05, 11, 12 e 13. 

MAIO 

Dias 02, 03, 09, 10 e 11. 

 
Todas com início às 19 horas. 
Transmissão ao vivo por meio 

do YouTube e do Portal da 
Câmara. 

 

www.formosa.go.leg.br 
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Antes do início do ano legislativo, e 

em conformidade com o Regimento 

Interno da Casa, os vereadores da 

Câmara Municipal de Formosa inte-

gram as seguintes comissões: 

- Comissão de Justiça e Redação: 

Nema/PC do B, presidente; Eduardi-

nho de Paiva/PSD, vice e Carlim da 

Vila/DEM, relator; 

- Comissão de Finanças e Orçamen-

to: Macarrão/PP, presidente; Joelson 

Trovão/PRP, vice e Mundim, relator/

PP; 

- Comissão de Obras, Serviços Públi-

cos e Outras Atividades: Jurandir/

PR, presidente; Ceguinho/PTB, vice 

e Bruno Araújo/PMDB, relator; 

- Comissão de Meio Ambiente e  Re-

cursos Hídricos: Domingos Filho/

PMDB, presidente; Miro Bikes/PSL, 

vice e Nema/PC do B, relator; 

- Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social: Roberta Brito/

PSB, presidente; Jurandir/PR, vice e 

Wenner Patrick/PSC, relator; 

- Comissão de Segurança Pública e 

Defesa Social: Netinho Lacerda/

PSB, presidente; Carlim da Vila/

DEM, vice e Professor Rafael/PSB, 

relator; 

- Comissão de Cultura, Direitos Hu-

manos, Minoria e Legislação Partici-

pativa: Eduardinho de Paiva/PSD, 

presidente; Genedir Ribas/DEM, 

vice e Miro Bikes/PSL, relator. 

Em fevereiro foi aprovada a criação 

de outras três comissões: a de Es-

porte e Lazer, a de Defesa e Promo-

ção dos Direitos das Mulheres e a 

de Agricultura, Pecuária e Cooperati-

vismo. 

Também há propositura para des-

membrar a Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência Social, bem 

como deverá ser discutida a criação 

da Comissão do Trabalho e Previ-

dência.  
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No primeiro bimestre do ano, a Câ-

mara Municipal de Formosa aprovou 

cinco projetos de lei. Dois oriundos 

do Poder Executivo e outros três do 

Legislativo. Confira abaixo a ementa 

dos projetos aprovados: 

- PL 001/17 - Define o valor de refe-

rência para requisição de pequeno 

valor perante a Fazenda Pública do 

Município de Formosa, relativo aos 

débitos ou obrigações oriundos de 

decisões do Poder Judiciário, na for-

ma que especifica e dá outras provi-

dência; 

- PL 002/2017 - Altera a Lei Munici-

pal n.º 055/01, de 03 de dezembro 

de 2011, definindo a Nova Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do 

Município de Formosa, com a cria-

ção e extinção de cargos no quadro 

de cargos de provimento em comis-

são, na forma que especifica e dá 

outras providências 

- PL 003/17 - Dispõe sobre a redu-

ção das multas e dos juros decorren-

tes do atraso do pagamento do IPTU, 

ITU, ISS e Alvará de Licença e Funci-

onamento e dá outras providências; 

- PL 004/17 - Dispõe sobre a con-

cessão de subvenção social a enti-

dade que especifica e dá outras pro-

vidências; 

- PL 005/17 - Altera a Lei n.º 

368/16, de 26 de outubro de 2016, 

que dispõe sobre o parcelamento e 

reparcelamento de débitos do Muni-

cípio de Formosa-GO, com seu Regi-

me Próprio de Previdência Social-

RPPS, para atendimento de reco-

mendações do Ministério da Previ-

dência Social - MPS e dá outras pro-

vidências;. 

Projetos do Legislativo aprovados: 

- PL 001/17 MD - Revoga o art. 1º 

da Lei n.º 318/16, que criou e 

acrescentou cargos a Lei n.º 

468/2011, que institui o Quadro de 

Pessoal da Câmara Municipal de 

Formosa. 

- PL 002/17 MD - Dispõe sobre a 

revisão geral anual das remunera-

ções dos servidores públicos munici-

pais do Poder Legislativo do Municí-

pio de Formosa, e dá outras provi-

dências; 

- PL 003/17 MD - Dispõe sobre a 

aplicação do Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor - INPC às gratifi-

cações incorporadas dos servidores 

da Câmara Municipal de Formosa. 

- PL 009/17 JO-WP - Altera a Lei 

168/100, de 03 de novembro de 

1958 que, "Institui o Escudo Munici-

pal de Formosa". 

- PL 011/17 WP - Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da disponibilização 

de cadeiras de rodas nos terminais 

rodoviários para pessoas com defici-

ência e mobilidade reduzida, no 

âmbito do Município de Formosa, e 

dá outras providências. 

Projetos de Resolução Aprovados: 

- PR 002/17 GR - Dispõe sobre alte-

ração do art. 56, acrescenta inciso 

VIII e art. 62B à resolução n.º 

004/08 que institui o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de 

Formosa, Estado de Goiás; 

- PR 004/17 CM - Cria a Comissão 

de Esporte e Lazer, modifica e 

acrescenta dispositivos à Resolução 

n.º 004/08 que institui o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de 

Formosa, Estado de Goiás; 

- PR 005/17 RB-GR - Cria a Comis-

são de Defesa e Promoção dos Di-

reitos das Mulheres, modifica e 

acrescenta dispositivos à Resolução 

n.º 004/08 que institui o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de 

Formosa, Estado de Goiás. 

Leis aprovadas nos meses de janeiro e fevereiro 

Composição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Formosa 


