ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE Nº 204, DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVA IGUAÇU DE GOIÁS-GO.

Aos 07 (sete) dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017), às
19:00 h, no prédio da Câmara Municipal de Nova Iguaçu de Goiás, situada á Rua
Francisco Nunes de Souza, Qd 25, Lt 07, nº 84, centro. Fez presentes os (as)
Parlamentares Senhores (as) Valcilei Antônio Vicente-DEM, Maria José da Rocha
Lemos Araujo-PMDB, Edilson José de Oliveira-DEM, Nito Pedro Pereira-PMDB, Iris
Antônio Alves-PMDB, Edimario Navarro de Abreu -PROS, Mauro Aparecido da SilvaPTM, José Periquito da Silva –PSDB e Dulcilene Ana da Silva Ribeiro-PT, na forma
regimental e, sob a Presidência do vereador senhor Valcilei Antônio Vicente, após a
verificação pela secretária no livro de presença, constatando quórum legal para início
dos trabalhos, determinou a vereadora Senhora Dulcilene Ana da Silva Ribeiro, que
se procedesse com a leitura bíblica de SALMOS 23, seguida de oração exaltando o
nome de DEUS. Por se tratar de sessões extraordinárias, nos termos do artigo 143 a
144, do regimento interno desta casa, atenderam-se as formalidades. Em tempo o
Senhor Presidente consultou o plenário sobre a inclusão da matéria conforme
convocados pelo executivo Municipal na ordem do dia por inclusão imediata da
proposição a qual foi acatada por unanimidade do plenário soberano conforme
descreve o Regimento Interno dessa casa, passou para a ORDEM DO DIA, com a
pauta constante que depois de lida, discutida e bem apreciada pelos parlamentares
presentes foi aprovada por unanimidade de votos a seguinte proposição; PROJETO
DE LEI Nº 002/2017, DE 16 DE JANEIRO DE 2017, DE AUTORIA DO PODER DO
EXECUTIVO QUE TRATA DE ALTERAR O ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO
VEDANDO A LICENÇA SINDICAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS , passando para
a fase da EXPLICAÇÃO PESSOAL, conforme inscrição a senhora Karlha fazendo
uso da palavra cumprimentou a todos e agradeceu a presença dos colegas
professores que vieram para atender um pedido seu disse que quando soube que
havia sido retirada da Escola Municipal e modulada na Creche Municipal, pediu a
Secretaria da Educação que a voltasse para a Escola por causa da idade das
crianças que teria que trabalhar, pois devido a sua formação trabalha com crianças
maiores, mas seu pedido não foi atendido, então acionou o sindicato que entrou no
caso enviando uma carta a secretaria de Educação pedindo uma justificativa da
mudança, mas não obteve resposta ainda, por isso está aqui para pedir aos nobres
vereadores para que possa intervir por ela, para que possa voltar para a Escola pois
existe professores que estão dispostos a trocar de sala com ela, pediu aos
vereadores para falarem com a Secretaria de Educação e com o Prefeito Municipal
para que ela possa voltar para a Escola Municipal, e agradece a todos que puder
ajudar. Os vereadores José Periquito, Iris Antônio, Nito Pedro, Maria José, Dulcilene
Ana, Mauro Aparecido, Edimario Navarro, Edilson José e o Presidente Valcilei Antônio
manifestaram seu apoio a causa e disseram que vão procurar ajudar para que seja
resolvido o mais rápido possível essa situação, pois conhecem o trabalho da Senhora

Karlha como educadora e sabem que trabalha muito bem, não havendo nada mais
para o momento o senhor presidente convocou a todos para a sessão extraordinária
que se realizará dia 08/02/2017 às 19:00 h e agradeceu a todos pela presença e
declarou encerrada a sessão extraordinária. Lavrada esta por mim, Maura Araujo
Resende, Secretária autorizada, que a lavrei em 02 (duas) vias de igual teor, sendo
lida se achada conforme deverá ser assinada pelo senhor presidente, secretários e
demais parlamentares presentes.

Presidente- Valcilei Antonio Vicente _______________________________________
Nito Pedro Pereira _____________________________________________________
Maria José da Rocha Lemos Araujo________________________________________
Iris Antônio Alves_______________________________________________________
Dulcilene Ana da Silva Ribeiro ____________________________________________
Edilson José de Oliveira_________________________________________________
José Periquito da Silva__________________________________________________
Edimario Navarro de Abreu______________________________________________
Mauro Aparecido da Silva________________________________________________

