
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereador pelo terceiro mandato 
consecutivo, Mundim/PP foi eleito 
presidente da Câmara Municipal de 
Formosa-GO pela terceira vez 
igualando a marca do ex-vereador Abel 
Viana - que ainda é o presidente que 
por mais tempo atuou na função, com 
cinco anos. 

A eleição ocorrida na manhã do dia 
15 contou com chapa única composta 
por: Mundim, presidente; Professor 
Rafael/PSB, vice-presidente; Bruno 
Araújo/PMDB, primeiro secretário; 
Genedir Ribas/DEM, segundo secretário 
e Eduardinho de Paiva/PSD, terceiro 
secretário. Posto em votação, a chapa 
foi eleita por unanimidade. 

Após a eleição, o vereador Mundim 
relembrou sua trajetória, agradeceu aos 
demais parlamentares pelo voto de         
confiança, ao grupo que atuará na Mesa 
. 
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Vereador Mundim/PP é eleito presidente da Câmara Municipal 

de Formosa em 2018 e presidirá a Casa pela terceira vez 

Sessões com transmissão ao 
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Poder Legislativo 
Estado de Goiás 
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Departamento de Comunicação 

 

Câmara devolverá 340 mil reais 
ao Poder Executivo pag. 3 

 

Diretora no ano que vem e aos 
funcionários da Câmara assumindo o 
compromisso de dar continuidade ao 
trabalho realizado pelo vereador Luziano 
Martins/PMDB. 

O vereador Luziano, por sua vez, 
agradeceu a todos pelos trabalhos 
realizados no ano, destacou as mais de 
duas mil matérias tramitadas no ano, as 
reformas no prédio, as melhorias na 
Biblioteca Virtual e a devolução de 340 
mil reais ao Executivo graças ao 
empenho de todos os vereadores na 
economia de recursos da Casa. 

Em seguida, os demais vereadores 
comentaram sobre a expectativa em 
relação ao próximo ano e elogiaram os 
trabalhos realizados neste ano. 

A posse da nova mesa ocorrerá no 
dia 02 de janeiro de 2018, às 9 horas, no 
Plenário Arthur Magalhães Filho. 

Sessão Solene 
de Posse da Mesa Diretora 

2018 
 

Dia 02 de janeiro de 2018 
 

Às 9 horas 
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No mês de dezembro houve o 
registro de XX projetos de lei 
aprovados pela Câmara, sendo XX 
oriundos do Executivo e os outros XX 
provenientes da Casa. Confira-os: 

Projetos de Lei oriundos do 
Executivo: 
PL 046/17 – Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a efetuar doação 
de áreas públicas na forma que 
menciona, ao Instituto Nacional do 
Seguro Social - Previdência Social e 
dá outras providências; 
PL 047/17 - Estima a Receita e Fixa 

a Despesa do Município de Formosa-
GO para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; 

PL 048/17 - Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período de 2018 a 
2021, e dá outras providências; 
PL 056/17 - Dispõe sobre 

revogação de dispositivo que 
menciona da Lei nº 332/10, de 25 de 
fevereiro de 2010, e dá outras 
providências. 
Projetos de Lei oriundos do 

Legislativo: 
PL 109/17 – Institui o Programa 

Censo de Inclusão do Autista, para 
análise do quantitativo e da 
identificação do perfil 
socioeconômico das pessoas com 
transtorno do espectro autisto do 
município de Formosa e dá outras 
providências. 
 

Projeto de autoria do vereador 
Genedir Ribas/DEM. 

PL 111/17 - Institui a Semana 
Municipal de Artes Marciais no 
Município de Formosa e dá outras 
providências.  
Projeto de autoria do vereador 

Genedir Ribas/DEM. 

PL 113/17 - Institui o Festival de 
Música Canta Formosa no Município 
de Formosa e dá outras providências. 
Projeto de autoria do vereador 

Genedir Ribas/DEM. 

PL 105/17 - Dispõe sobre a inclusão 
do ensino de noções básicas sobre a 
Lei Maria da Penha nas escolas 
municipais do Município de Formosa. 
Projeto de autoria do vereador 

Netinho Lacerda/PSB. 
PL 115/17 - Dispõe sobre a inserção 

e promoção de ações preventivas e 
educativas sobre drogas psicoativas, 
inclusindo o uso de álcool, tabaco e 
automedicação na Rede Pública 
Municipal de Ensino. 
Projeto de autoria do vereador 

Netinho Lacerda/PSB. 
PL 116/17 - Institui o sistema 

colaborativo de segurança e 
monitoramento no município de 
Formosa e dá outras providências. 
Projeto de autoria do vereador 

Netinho Lacerda/PSB. 
PL 118/17 - Institui a Semana               

. 
 

Projetos de lei aprovados em dezembro de 2017 

 

Mais de 2.400 matérias tramitaram em 2017 

Segundo o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, o 
SAPL, 2.446 matérias tramitaram no plenário ou foram 
confeccionadas pelas comissões na Câmara Municipal 
de Formosa-GO em 2017, mais que o dobro do 
produzido no ano passado. 

O grande aumento das matérias tramitadas deve-se ao 
número de indicações e de projetos de lei que foram a 
plenário neste ano para votação e discussão.  

Em relação às indicações, se entre os anos de 2014 a 
2016 foram 1.831, neste ano, foram 1.895. No que se 
refere ao número de projetos de lei, o número passou de 
de 101, em 2016, para 152, em 2017. Entre os oriundos 
do Legislativo, o aumento foi de 48 para 98, número 
bastante expressivo. 

 

Lei Complementar nº 025/17 - Altera os dispositivos da Lei 

Complementar n.º 003, de 30 de dezembro de 2009 – Código 

Tributário Municipal”, e dá outras providências. 

Sancionada em 06 de dezembro de 2017 

Lei Municipal nº 446/17 - Dispõe sobre alteração de 

dispositivos legais da Lei n.º 202/14, de 18 de novembro de 

2014, que a\utoriza o Poder Executivo Municipal a doação de 

Imóvel Público que menciona, ao Fundo de Previdência Social 

do Município de Formosa para atendimento de 

recomendações do Ministério da Previdência Social - MPS e 

dá outras providências. 

Sancionada em 06 de dezembro de 2017 

Lei Municipal nº 447/17 - Dá denominação a via Pública 

da Cidade de Formosa, e dá outras providências. 

De autoria do vereador Ceguinho/PTB 

Sancionada em 06 de dezembro de 2017 

Lei Municipal nº 448/17 - Institui o Dia do Comerciante no 

Município de Formosa/GO, e dá outras providências. 

De autoria do vereador Bruno Araújo/PMDB 

Sancionado em 06 de dezembro de 2017 

 

Leis sancionadas em dezembro de 2017 

Municipal de conscientização e 
prevenção contra desastres 
associados a fenômenos naturais e a 
ocupação urbana, a ocorrer, 
anualmente na última semana do mês 
de setembro e dá outras providências. 
Projeto de autoria do vereador 

Netinho Lacerda/PSB. 
PL 108/17 - Institui a Semana de 

Valorização da Pessoa com 
Deficiência no Município de 
Formosa/GO e dá outras providências. 
Projeto de autoria do vereador Bruno 

Araújo/PMDB. 
PR 017/17 - Cria a Comissão 

Permanente de Regularização 
Fundiária, na Câmara Municipal de 
Formosa, e dá outras providências. 
Projeto de autoria dos vereadores 

Miro Bikes/PSL e Wenner Patrick/PSC 
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Mesa da Câmara Municipal de Formosa/GO: 
 

Presidente: Luziano Martins/PMDB 
Vice- presidente: Jurandir Oliveira/PR 

1ª Secretaria: Roberta Brito/PSB 
2ª Secretaria: Carlim da Vila/DEM 

3ª Secretaria: Nema/PCdoB 
 

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. 
  
 

Departamento de Comunicação da Câmara: 
 

Assessor de Imprensa: Marcos Antônio Martins da Silva 
Auxiliar Administrativo: Alex Nunes 
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TV Câmara é vista por milhares de formosenses 

Câmara devolverá 340 mil reais ao Poder Executivo em 2017 
Estabelecido pela Constituição Federal, em seu artigo 

29-A, o Duodécimo - parcela de recursos destinada ao 
Poder Legislativo - da Câmara Municipal de Formosa-GO 
enquadra-se no inciso II do referido texto e corresponde a 
6% dos valores do Fundo de Participação dos Municípíos 
- FPM. 

O recurso destinado ao Legislativo, conforme a 
Constituição Federal, é gerido pelo presidente da Câmara 
e empregado exclusivamente na Casa de Leis. Neste ano, 
entre as melhorias realizadas, destacaram-se: a abertura 
da Sala de Assessoria Jurídica Gratuita, melhorias na 
fachada e frente do prédio, além de uma reorganização do 
espaço da Biblioteca Virtual, que também recebeu novos 
computadores. 

Mesmo com diversas melhorias realizadas no espaço 
da Câmara, o Legislativo deve fechar as contas com saldo 
positivo de 340 mil reais que serão devolvidos ao Poder 
Executivo ao final do ano conforme orienta a legislação. 

"Fizemos muitas melhorias na Câmara e 
economizamos muito também, sempre pensando no 
melhor para o nosso povo. Tratamos com muita 
responsabilidade o dinheiro público e a nossa economia 
gerou um montante de 340 mil reais que será devolvido 
ao Poder Executivo para que seja investido em nossa        
. 
 

 

cidade, em nosso povo" disse o presidente Luziano 
Martins/PMDB no programa "Minuto do Legislativo" 
veiculado nas rádios da cidade. 

O valor da devolução foi possível graças a 
implantação de medidas de economia e racionalização 
de gastos adotadas pela Câmara Municipal de Formosa 
ao longo do ano. 

 

 

 


