
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO /2018

Dispõe sobre a concessão da Medalha 
José Pinto de Abreu e dá outras 
providências.

Art. I 9 - Fica outorgada ao Sr. Antonio Nelson Miranda de Barros Carvalho, a

Medalha José Pinto de Abreu.

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário..

Art. 3Ç - O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Goiana, em 02
de fevereiro de 2018.

Lido em SesspLc
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JUSTIFICATIVA

Antonio Nelson Miranda de Barros Carvalho, cidadão goianense, casado 
com a Sra. Josemary Leide Albuquerque de Barros Carvalho e pai de três 
filhos: José, Alexandre e André.

Funcionário público federal e fundador da Junta de Conciliação e 
Julgamento de Goiana.

Ex- Vereador com assento nesta Casa por quatro legislaturas,, sendo o 
Vereador mais votado no ano de 1972.Quando Presidente da Câmara 
Municipal de Goiana, conseguiu junto ao Poder Executivo municipal, 
autonomia financeira para o Poder Legislativo e assim o seu Duodécimo.

Nesta Casa, criou a Galeria de Arte do Legislativo na qual constam duas 
esculturas em barro, denominadas de o "Catador de Caranguejo" e "São 
Pedro -  Pescador", ambas produzidas pelo artista plástico goianense 
José do Carmo. Ainda na presidência desta Casa Legislativa, criou, 
também, a Galeria dos Vereadores, implantando o "Arquivo Funcional" , 
efetivando todos os edis com assento nesta Câmara, o que representa 
uma contribuição expressiva para a história deste Poder.

Durante sua vida pública, sempre preocupado com o bem comum, 
Antonio Nelson é responsável pelos Projetos e reivindicações ora 
mencionados:
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- Construção da Vila Senador Antonio de Barros Carvalho, conhecida 
como Vila Mutirão, com a construção de 120 (cento e vinte) casas 
populares destinadas a abrigar as vítimas das enchentes no Baldo do 
Rio,cujo projeto foi de imediato atendido pelo então Governador Moura 
Cavalcanti.

^  - Autor do Projeto que proíbe a propagação da fuligem em nossa Cidade.

- Autor da Carta de Goiana remetida ao então governador do Estado, 
Jarbas Vasconcelos, reivindicando a reforma do Hospital Regional 
Belarmino Correia, de Goiana, cujo pedido fora atendido. Na ocasião 
também fora pedido a implantação de Escola Técnica e de indústrias em 
nosso Município.

- Implantou os 11% (onze por cento) de aumento salarial para os 
funcionários desta Casa.

- Lutou para que o governo municipal não demitisse a maioria dos 
0  guardas municipais, quando da tramitação neste Poder, de um Projeto de

Lei neste sentido.

- Foi candidato a prefeito deste Município, tendo sido eleito naquela 
eleição, o Sr. Osvaldo Rabelo Filho.

- Foi candidato a deputado estadual, tendo sido na ocasião, o mais 
votado, em Goiana.

- Foi um dos fundadores da União dos Vereadores de Pernambuco -  
UVP, junto sendo o orador do l g Congresso realizado na cidade 
Garanhuns.
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Pela sua bravura, desenvoltura e altivez durante os seus 04 (quatro) 
mandatos neste parlamento, no término de seu último mandato nesta 
Casa Legislativa, foi homenageado com um Voto de Aplauso aprovado por 
unanimidade, no dia 06 de novembro de 2008, subscrito pelos então 
Vereadores Josemar Leite, Clóvis Baptista, Ana Silveira, Carlos Viégas 
Júnior, Nilson Sander, Carlos Correia, Mário Gomes e Salmo Valentim, 
sendo Presidente na época, o Vereador CI[ovis Baptista.

- Escritor e sócio da Sociedade "Eça de Queiroz", editou o livro " Goiana -  
do Caranguejo ao Jeep"—" e recebeu do Tribunal Regional do Trabalho 
da 69 Região, a Medalha na categoria Mérito Funcional, Juiz Eurico de 
Castro Chaves Filho.

Consciente do ato de justiça que se faz ao propormos para o Sr. 
Antonio Nelson, a outorga da Medalha José Pinto de Abreu, esperamos 
contar com o apoio unânime dos nobres Pares, aprovando a presente 
propositura.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana,
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E DE REDAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANA/PE.

PARECER AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 015/2018

- DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA MEDALHA JOSÉ PINTO DE 
ABREU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTOR : VEREADOR RENATO SANDRÉ.

RELATOR: VER. ANDRÉ RABICÓ.

I - RELATÓRIO

Presente neste Colegiado para análise e Parecer, o Projeto de Decreto Legislativo 
número 015/2018,, de autoria do Vereador Renato Sandré, “Dispõe sobre a 
concessão da Medalha José Pinto de Abreu e dá outras providências”.

A propositura em análise trata da concessão da Medalha José Pinto de Abreu ao 
Sr. Antonio Nelson Miranda de Barros Carvalho, ilustre cidadão goianense, ex- 
Vereador com assento nesta Casa Legislativa por quatro legislaturas, onde prestou 
relevantes serviços, defendendo sempre com bravura, desenvoltura e altivez os seus 
irmãos goianenses. Zeloso e preocupado com o bem comum e fiel aos seus 
princípios, Antonio Nelson é responsável por vários projetos e reivindicações, todos 
beneficiando seus munícipes.

Observada detalhadamente a justificativa oferecida pelo autor da proposição, 
entendemos ser desnecessário, nos estendermos em nossa análise.

Designado como Relator, pelo Senhor Presidente deste Colegiado Vereador Flávio 
Fuba, e tendo analisado o conteúdo da proposição, em cumprimento aos princípios 
regimentais oferecemos o Relatório e ao final o Voto e Parecer desta Comissão.

II - ANÁLISE

A matéria ora analisada encontra-se redigida de forma regular e atende às regras
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Quanto à ortografia, não encontramos qualquer vício que atentem contra a língua 
portuguesa e reportando-nos aos aspectos constitucionais e legais, a propositura 
está amparada nos ditames da constitucionalidade e da legalidade.

VOTO DO RELATOR

Por entendermos que esta Casa Legislativa fará justiça outorgando a Medalha José 
Pinto de Abreu ao Senhor Antonio Nelson Miranda de Barros Carvalho e não 
havendo óbices na sua admissibilidade e aprovação, manifestamo-nos 
favoravelmente pela aprovação da propositura e recomendamos aos nobres Pares 
a homologação do Projeto de Decreto Legislativo número 015/2018, de autoria do 
Vereador Renato Sandré.

É O PARECER.

RESULTADO DA VOTAÇÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO.

PARECER DA COMISSÃO

Solicitamos que os demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, acompanhem o Parecer e o voto do relator ao Projeto de Decreto 
Legislativo n° 015/2018, de autoria do Vereador Renato Sandré.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana, 

Em, 05 de março de 2018.

Ver. Arnaldo Oliveira / Membro
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