
 
 Aconteceu na última quarta-feira, a PRIMEIRA Reunião Ordinária do mês de fevereiro 

de 2021, sob a presidência do Vereador Edson Preto Rodrigues.  
REQUERIMENTOS APROVADOS NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 – 03/02/2021 

 

VEREADOR ISRAEL MATOZINHO DA SILVA FILGUEIRA 
Relator da Comissão de Justiça e Redação e de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas 

PTB 279 VOTOS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 

 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA 
AVENIDA BERNARDO SAYÃO COM A CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E DE PISTA DE PEDESTRES. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, a revitalização dos canteiros centrais da Avenida Bernardo Sayão, 
com a construção de ciclovia e pista de pedestres, irá melhorar a mobilidade urbana do setor central da cidade, 
bem como, modernizará o trânsito local, preparando a cidade de Rialma para o futuro, que é de um trânsito 
limpo, com a menor agressão ao meio-ambiente possível. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A VALORIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COM O PAGAMENTO 
DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SOBRE SEUS SALÁRIOS. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, é do conhecimento público a importância do trabalho dos Conselheiros Tutelares para 
a comunidade, haja vista que convivem diariamente com os problemas mais graves que afligem a população, não obstante com 
pequenos infratores e seus familiares. O pagamento de adicional sobre o salário base desses Conselheiros, a título de 
periculosidade, é uma forma de valorizá-los e incentivá-los. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PROMOVA UMA AÇÃO DE LIMPEZA NAS 
DEPENDÊNCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ ETERNO BATISTA. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, o Estádio Municipal José Eterno Batista necessita de uma ação de limpeza nas suas 
dependências, abrangendo banheiros, vestiários, arquibancadas e pátio, no sentido de proporcionar melhores condições para os 
atletas e para o público que frequenta aquela praça esportiva. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROMOVA A REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ETERNO 
BATISTA. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, os vestiários do Estádio Municipal José Eterno Batista necessitam de uma reforma, 
objetivando proporcionar mais conforto e qualidade aos atletas que utilizam aquela praça de esportes, além de incentivar a prática 
esportiva e a melhoria do ambiente coletivo. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL CREDENCIE PROFISSIONAIS PARA EFETUAREM A LIMPEZA DE LOTES URBANOS 
NOTIFICADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, a Vigilância Sanitária Municipal vem efetuando um grande número de notificações de 
proprietários que deixam de limpar seus lotes, em descumprimento à legislação municipal, colocando em risco a saúde pública 
local. O credenciamento de profissionais para realizarem a limpeza desses lotes, de forma compulsória, com custos para o 
notificado, irá, no mínimo, resolver o problema dos lotes baldios proliferadores de doenças, deixando, outrossim, a cargo da 
Fazenda Pública Municipal, o dever de cobrar as eventuais despesas com o a execução dos serviços. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O PRESIDENTE DA CÂMARA REDUZA OS VALORES DAS DIÁRIAS DE VIAGENS EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, há muito que os valores pagos pelas diárias de viagens do legislativo são questionados 
pela comunidade rialmense, haja vista que a população entende que os R$ 200,00 (duzentos reais) pagos a cada vereador (ou 
servidor) é abusivo. Diante do exposto, requer o vereador, seja encaminhado o presente requerimento a Vossa Excelência, para 
que regulamente através de uma portaria, a redução de até 50% dos valores pagos pelas diárias de viagens aos servidores do 
Legislativo Municipal, e a revogação do ato que prevê o pagamento de diárias para os vereadores. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O PRESIDENTE DA CÂMARA LIBERE OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, ÀS SEXTA-FEIRAS, A PARTIR DAS 11 
HORAS. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, é do conhecimento de todos que, em razão do volume de trabalho gerado pelas 
reuniões ordinárias realizadas todas as quartas-feiras de toda semana, os servidores da Câmara extrapolam o horário de trabalho, 
chegando, às vezes, a invadir o horário de intervalo do almoço, para que possam elaborar todo o material legislativo das reuniões, 
sem falar que algumas reuniões ordinárias se estendem, não obstante, até às 23 horas. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 



ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A AQUISIÇÃO DE TRAVES DE MINI GOL PARA AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL 
DE RIALMA. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, a trave móvel de mini gol é um equipamento muito usado pelas escolas de futebol 
dos clubes profissionais, haja vista que pode ser transportado para qualquer local de treinamento. Trata-se de um equipamento 
muito útil, de baixo custo e que visa melhorar a acuidade dos treinamentos. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O CHEFE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PROMOVA A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO 
PARLAMENTAR DA CÂMARA DE VEREDORES DE RIALMA. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar é o órgão encarregado do procedimento 
disciplinar destinado à aplicação de penalidades em casos de descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar no 
âmbito da Câmara dos Vereadores. Cabe à Comissão, entre outras atribuições, zelar pela observância dos preceitos éticos, 
cuidando da preservação da dignidade parlamentar. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O CHEFE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL ENNCAMINHE EXPEDIENTE À GOINFRA, REQUERENDO A INSTALAÇÃO DE 
REDUTOR DE VELOCIDADE NO TREVO DE ACESSO AO DISTRITO DE CASTRINÓPOLIS. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, o local em referência é de grande periculosidade para acidentes de trânsito, haja vista 
a topografia do local, bem como, em razão do grande fluxo de veículos que trafegam por aquela rodovia. Inclusive, o local já foi 
palco de vários acidentes, alguns com vítimas fatais, em decorrência, em parte, pela falta de instrumentos para compelir os 
veículos a trafegarem na velocidade regulamentada pelos órgãos de trânsito. 
 

VEREADOR WALMIR JOSÉ DE CARVALHO 
Membro da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social 

DEM 359 VOTOS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 

ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PROMOVA O COMBATE AO 
MOSQUITO AEDES AEGYPTI POR MEIO DA PULVERIZAÇÃO CONCENTRADA DE INSETICIDA NAS RUAS DA 
CIDADE. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, a utilização do fumacê é ainda uma estratégia usada para combate 
do mosquito pela ação complementar à eliminação dos focos de reprodução. Quando não há barreira física, o 
inseticida tem eficácia acima de 90%. Quando encontra barreiras, essa eficácia é reduzida para 80%. Embora 
não seja a forma mais segura de eliminar mosquitos, é bastante rápida, fácil e eficaz, tornando-se uma das 
principais armas usadas contra os mosquitos durante epidemias. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PROMOVA A CONSTRUÇÃO DE 
REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA 13, NO SETOR CENTRAL, NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA SENHORA DILZA. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, o presente requerimento trata de uma reivindicação dos moradores locais, haja vista 
que o local é de grande fluxo de pessoas e de veículos, e a construção de redutor de velocidade irá evitar que os veículos 
desenvolvam alta velocidade, colocando em risco os pedestres que transitam pelo local. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PROMOVA A RETIRADA DOS 
REDUTORES DE VELOCIDADE LOCALIZADOS NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ZEFERIDO DUTRA, DEIXANDO 
SOMENTE AS FAIXAS ELEVADAS. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, as faixas elevadas são suficientes para compelir os motoristas a diminuírem a 
velocidade dos seus veículos. Dessa forma, o redutor de velocidade construído nas proximidades daquela escola municipal é 
instrumento ineficiente, haja vista a existência de outra ferramenta que garante mais segurança aos pedestres e condutores de 
veículos. 
 

VEREADOR LEANDRO MATIAS DE SOUZA 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento – Presidente da Comissão de Educação, 
Saúde e Assistência Social 

PTB 336 VOTOS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 

 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A REFORMA DO SALÃO DE VELÓRIOS, BEM COMO, 
PROVIDENCIE A CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS NO LOCAL. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, o Salão de Velórios Municipal recebe um grande número de pessoas 
que velam seus entes queridos naquele ambiente. A reforma do prédio tem como objetivo proporcionar mais 
conforto aos familiares e amigos que comparecem ali para prestar as últimas homenagens aos seus entes 
queridos. Ademais, um agravante, segundo o vereador, é o grande fluxo de veículos em dias de velórios, 
chegando a ser desproporcional para a infraestrutura de trânsito existente nos arredores do Cemitério 

Municipal. Dessa forma, a construção de um estacionamento amplo na área localizada na lateral do Cemitério, pode ser uma 
alternativa para diminuir o número de veículos estacionados nas ruas adjacentes ao Salão de Velórios, proporcionando, de 
consequência, condições para que os veículos trafeguem pela região. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A REFORMA DOS BANHEIROS DO PLANALTO CENTER. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, os banheiros públicos do Planalto Center atendem um grande número de beneficiários 
do comércio daquela região, não se restringindo, apenas, aos beneficiários daquele Centro Comercial. Entretanto, os referidos 

 

 



banheiros públicos necessitam de cuidados da administração pública, no sentido de que seja efetuada uma reforma e, caso 
necessário, até uma ampliação nas suas dependências. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A EXTENSÃO DOS CORRIMÕES DO VIADUTO DA GO-480, SOBRE A BR-153. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, o viaduto da Rodovia GO-480, sobre a BR-153, é equipado com corrimões nos dois 
lados da passarela. Entretanto, os referidos corrimões cessam no início da passarela, fato esse que coloca em risco os pedestres 
que utilizam aquele viaduto. A extensão dos corrimões nos dois sentidos, em ambas as laterais do viaduto, irá prevenir eventuais 
acidentes com pedestres, haja vista que, mesmo antes de adentrarem no viaduto, esses pedestres já estarão protegidos. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SETOR JOSÉ CAMELO DE 
FARIA, ESPECIFICAMENTE NA RUA 05. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, a ampliação da rede de iluminação pública, bem como, a instalação de lâmpadas nos 
postes de energia elétrica da Rua 05, no Setor José Camelo de Faria, é medida de segurança urgente, haja vista que os locais são 
de alta periculosidade e o negrume facilita a ação dos bandidos. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A DOAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA OS PROFESSORES QUE TRABALHAM NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, recentemente o Executivo Municipal, através da Secretaria da Educação, distribuiu 
notebooks para os professores da rede municipal de ensino, exceto àqueles que trabalham na Educação Infantil. O computador é 
uma ferramenta que desempenha função de auxiliar o professor a desenvolver oportunidades educativas para a construção do 
conhecimento de seus alunos. As tecnologias digitais de informação e comunicação permitem o acesso a uma grande quantidade 
de informação através da rede mundial de computadores atravessando distâncias continentais sem que o usuário necessite sair 
de sua própria casa. Articular essa nova realidade ao cotidiano escolar é um desafio, haja vista a discrepância que existe em todo 
ensino no Brasil. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL APLIQUE O REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, recentemente o Executivo Municipal promoveu a revisão geral anual aos servidores 
municipais, no percentual de 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento), exceto para os professores da Rede Municipal de 
Educação. O presente requerimento tem como objetivo solicitar do senhor Prefeito que estenda esse reajuste aos professores da 
rede municipal de ensino, haja vista que, apesar de serem regidos por estatutos distintos, todos eles são servidores do Município 
de Rialma 
 

VEREADOR HUGO RANGEL ALVES NUNES 
Presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas 

PTB 300 VOTOS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 

 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A EXTRAÇÃO DAS ÁRVORES DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
JOSÉ ETERNO BATISTA. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, várias árvores do Estádio Municipal José Eterno Batista foram 
condenadas pela Secretária do Meio Ambiente, haja vista o risco que proporcionam aos usuários daquela praça 
esportiva. Entretanto, até a presente data, a referida extração não foi iniciada, mesmo com o começo do período 
chuvoso, fato esse que agrava o problema. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A ALTERAÇÃO DO PISO SINTÉTICO DO CAMPO LOCALIZADO NAS 
PROXIMIDADES DA EMPRESA SABORELLE, NESTA CIDADE, PARA PISO DE AREIA. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, o campo sintético localizado nas proximidades da empresa Saborelle, encontra-se 
muito danificado e inapto para a prática esportiva. Uma solução viável para que a praça esportiva voltasse a atender os 
desportistas do nosso Município seria a alteração do piso sintético para piso de areia, haja vista que as despesas demandadas 
seriam poucas e bastante viável para o Executivo Municipal.   
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A REFORMA DOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO SINFRÔNIO 
MOISES BARRETO. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, a reforma dos banheiros do Terminal Rodoviário Sinfrônio Moises Barreto é medida 
urgente, haja vista que o local atende, além de um grande número de passageiros, os servidores do Vapt-Vupt e do comércio 
instalado naquele Terminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VEREADORA HENIA ALVES DE OLIVEIRA 
Presidente da Comissão de Justiça e redação – Relatora das Comissões de Finanças e 
Orçamento e Educação, Saúde e Assistência Social 

PTB 443 VOTOS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 

 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PODA PARA EFETUAR A 
PODA DE GRAMA DAS ÁREAS PÚBLICAS, TAIS COMO CAMPOS DE FUTEBOL, PARQUES, JARDINS, ENTORNO DE 
RODOVIAS, ETC. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com a vereadora, o Trator Cortador de Grama a Gasolina de 42" é recomendado para 
grandes áreas como campo de futebol e polo, parques, jardins, entorno de rodovias, áreas públicas de lazer, 
entre outros. Trata-se de um equipamento rápido e versátil, com carenagem, que agrega avançados conceitos 
da engenharia automotiva e o que há de melhor em jardinagem. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NO SALÃO DE VELÓRIOS DE RIALMA. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com a vereadora, assimilar a perda de um ente querido não é tarefa fácil. A nossa cidade possui um 
salão de velórios com duas salas amplas, apropriadas para essa finalidade. No entanto, o fato das salas não serem climatizadas 
causas desconforto às pessoas que comparecem nos velórios, haja vista o calor que prevalece durante quase todo o ano na nossa 
região. Aa instalação de climatizadores para salão é a solução mais indicada, pois possui diversas qualidades, entre elas: baixo 
consumo de energia, baixo custo de implantação, renova o ar eliminando odores, baixo custo de manutenção e peças de reposição 
facilmente encontradas no mercado. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PROMOVA A CONSTRUÇÃO DE 
MEIOS-FIOS NA RUA 74, NO SETOR SOL NASCENTE. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com a vereadora, a construção de meios-fios na rua em referência irá melhorar a drenagem das águas 
pluviais, colaborando para o rápido escoamento das águas da chuva, preservando, de consequência, a malha asfáltica do 
mencionado logradouro. 
 

VEREADOR CARLOS ANTÔNIO DA SILVA PSDB 284 VOTOS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 

 
ASSUNTO: QUE O EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVA A AQUISIÇÃO DE CARRO DE TRANSPORTE DE URNAS 
FUNERÁRIAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com o vereador, o transporte de caixões do Salão de Velórios até o jazigo é feito, 
atualmente, de forma manual, fato esse que, invariavelmente, causa transtornos aos familiares, haja vista que 
o risco de acidentes é muito grande. A aquisição de um carrinho de transporte irá facilitar o traslado da urna 
funerária, bem como, evitará eventuais transtornos aos familiares. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
ASSUNTO: QUE O LEGISLATIVO MUNICIPAL ENCAMINHE MOÇÃO DE PESAR À FAMÍLIA DA SENHORA MARLENE FERREIRA DOS 
SANTOS VIEIRA, FALECIDA EM 03/02/2021, NA CIDADE DE ANÁPOLIS, EM DECORRÊNCIA DO CORONAVIRUS CODIV-19. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com a vereadora, o falecimento prematuro da senhora Marlene Ferreira dos Santos Vieira trata-se de 
uma perda irreparável, haja vista que uma das tarefas mais árduas da vida é, sem dúvida, assimilar a morte de um ente querido. 
O processo de luto geralmente é marcado pela angústia, vazio, dor e sofrimento pelo rompimento de um vínculo que tem como 
base amor e afeto, cabendo-nos, tão somente, atenuar o sofrimento. 
 

VEREADORA MARTA PEREIRA DE MEDEIROS PSDB 274 VOTOS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 

ASSUNTO: QUE O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PROVIENCIE A CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE 
VELOCIDADE E PROMOVA A LIMPEZA DOS LOTES BALDIOS NO SETOR JOSÉ CAMELO DE FARIA. 
JUSTIFICATIVA - De acordo com a vereadora, a construção de redutores de velocidade nas ruas do Setor José 
Camelo de Faria se faz necessário como medida de segurança, haja vista que as residências daquele setor já 
estão quase todos ocupadas, o que aumentou o tráfego de veículos na região. Quanto à limpeza dos lotes 
baldios, de acordo com a vereadora, a prefeitura tem as ferramentas administrativas necessárias compelir os 
moradores a executarem os serviços em suas propriedades. 

 
PROJETO DE LEI 001/21 
“DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO NEPOTISMO CRUZADO NO MUNICÍPIO DE RIALMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
AUTORIA: VEREADOR ISRAEL MATOZINHO DA SILVA FILGIEURA 

 
PROJETO DE LEI 005/21 
“DÁ NOVA DENOMINAÇÃO À RUA F, NO SETOR SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE RIALMA, ESTADO DE GOIÁS”. 
AUTORIA: VEREADOR CARLOS ANTÔNIO DA SILVA 
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