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Introdução
A Carta de Serviços ao Usuário é o instrumento que informa os cidadãos sobre os serviços prestados pelo
órgão público. Além de disponibilizar os serviços municipais, a Carta tem o compromisso de indicar como
o usuário pode acessá-los e quais são os compromissos e padrões de atendimento.

Neste documento, o cidadão poderá conferir diversas informações, entre elas os serviços de seu
interesse, a sua descrição e finalidade, as formas de acesso disponíveis, a previsão do prazo máximo para
a sua prestação, os requisitos e documentos exigidos, os endereços e horários de atendimento e as taxas
cobradas, caso haja.

Além de aproximar a Administração dos cidadãos, a Carta de Serviços ao Usuário tem como objetivo
proporcionar mais transparência sobre os serviços públicos oferecidos, simplificar a busca por
informações e aumentar a eficácia e efetividade dos atendimentos.



Serviços

Acompanhamento de Sessões e Reuniões na Câmara Municipal

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Setor responsável: SECRETARIA ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
Canais de Acesso: Presencial

Endereço:
Rua Melquíades Antônio Cláudio, 12
Bairro: Centro
Israelândia/GO
Telefone: (64)3678-1144
Email: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta: 08:00 ás 13:00

Na Câmara o cidadão tem a oportunidade de assistir as sessões e reuniões realizadas pela câmara.
Prioridade de atendimento
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Previsão de tempo de espera para atendimento
Imediato

Principais etapas para obtenção do serviço
Acompanhamento presencial nas Sessões.Entrar em contato com departamento legislativo por email,
telefone, Sic ou presencialmente.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Imediato

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço
Presencial

Certidões e Cópias

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://israelandia.go.leg.br/contato/bcid/58/?fale-conosco.html
Setor responsável: SECRETARIA ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Rua Melquíades Antônio Cláudio, 12
Bairro: Centro

https://israelandia.go.leg.br/contato/bcid/58/?fale-conosco.html


Israelândia/GO
Telefone: (64)3678-1144
Email: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta: 08:00 ás 13:00

Qualquer pessoa pode solicitar à Câmara Municipal cópia ou emissão de certidão de vigência de
determinado ato normativo publicado pelo Poder Legislativo municipal.
Prioridade de atendimento
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Previsão de tempo de espera para atendimento
Imediato

Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação através do fornecimento dos seguintes dados: CPF/CNPJ, nome, e-mail e telefone. *A
identificação não é obrigatória. Caso o usuário opte em não fornecer seus dados de identificação, ou
presencialmente.
Entrar em contato com departamento legislativo por email, telefone, sic ou presencialmente.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Imediato

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço
Fornecimento de informação verbal ou de documento impresso.

Consulta a Legislação Municipal no Portal

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://israelandia.go.leg.br/legislacao/id/2/?leis.html
Setor responsável: SECRETARIA ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
Canais de Acesso: Online

Endereço:
Rua Melquíades Antônio Cláudio, 12
Bairro: Centro
Israelândia/GO
Telefone: (64)3678-1144
Email: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta: 08:00 ás 13:00

A Câmara Municipal disponibiliza leis, decretos, resoluções, estatutos e códigos municipais. No portal na
internet, os atos normativos encontram-se disponíveis em diferentes formatos, para consulta e impressão.
Presencialmente, os atos normativos podem ser consultados no seu formato original, em versão impressa.
Principais etapas para obtenção do serviço
Acessar o portal da Câmara Municipal de iSRAELÂNDIA-GO e, depois,

https://israelandia.go.leg.br/legislacao/id/2/?leis.html


efetuar a pesquisa, utilizando os seguintes filtros: palavra, assunto, espécie, número e/ou ano da norma.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Imediato

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço
Informação aberta, publicada no portal de transparência e atualizada conforme o surgimento de novas
legislaturas.

Consulta a Legislação Municipal Presencial

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Setor responsável: SECRETARIA ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
Canais de Acesso: Presencial

Endereço:
Rua Melquíades Antônio Cláudio, 12
Bairro: Centro
Israelândia/GO
Telefone: (64)3678-1144
Email: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta: 08:00 ás 13:00

A Câmara Municipal disponibiliza leis, decretos, resoluções, estatutos e códigos municipais.
Presencialmente, os atos normativos podem ser consultados no seu formato original, em versão impressa.
Prioridade de atendimento
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Previsão de tempo de espera para atendimento
Imediato

Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação através do fornecimento dos seguintes dados: CPF/CNPJ, nome, e-mail e telefone. *A
identificação não é obrigatória. Caso o usuário opte em não fornecer seus dados de identificação, ou
presencialmente.
Entrar em contato com departamento legislativo por email, telefone, Sic ou presencialmente.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Imediato

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço
Se dirigir a sede da Câmara Municipal



Consulta e Acompanhamento de Proposições

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://israelandia.go.leg.br/plenaria/bcid/53/?sessoes-plenarias.html
Setor responsável: SECRETARIA ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Rua Melquíades Antônio Cláudio, 12
Bairro: Centro
Israelândia/GO
Telefone: (64)3678-1144
Email: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta: 08:00 ás 13:00

Esse serviço permite ao usuário acompanhar o andamento das proposições em tramitação, com acesso
aos textos, justificativas, emendas, pareceres, movimentações, localização e situação atual. As
proposições disponíveis são:
- Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal (ELOM);
- Projeto de Lei Complementar (PLC);
- Projeto de Lei Ordinária (PLO);
- Projeto de Decreto Legislativo (PDL);
- Projeto de Resolução (PR);
- Indicação;
- Emenda;
- Moção;
- Mensagem Retificativa;
- Recurso;
- Autorização.
Prioridade de atendimento
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Previsão de tempo de espera para atendimento
Imediato

Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação através do fornecimento dos seguintes dados: CPF/CNPJ, nome, e-mail e telefone. *A
identificação não é obrigatória. Caso o usuário opte em não fornecer seus dados de identificação, ou
presencialmente.
Entrar em contato com departamento legislativo por email, telefone, Sic ou presencialmente.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Imediato

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço
Pelo link da Câmara Municipal

https://israelandia.go.leg.br/plenaria/bcid/53/?sessoes-plenarias.html


Solicitar o serviço pelo portal no SIC e após a solicitação o responsável receberá no e-mail que houve
uma solicitação.

Denuncias

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://israelandia.go.leg.br/contato/bcid/58/?fale-conosco.html
Setor responsável: SECRETARIA ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
Canais de Acesso: Online

Endereço:
Rua Melquíades Antônio Cláudio, 12
Bairro: Centro
Israelândia/GO
Telefone: (64)3678-1144
Email: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta: 08:00 ás 13:00

Qualquer pessoa pode comunicar à Câmara Municipal de Diorama- Go, eventual irregularidade ocorrida
no âmbito do Poder Legislativo municipal ou relacionada com matéria de sua competência.
Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação através do fornecimento dos seguintes dados: CPF/CNPJ, nome, e-mail e telefone. *A
identificação não é obrigatória. Caso o usuário opte em não fornecer seus dados de identificação.
Entrar em contato com departamento legislativo por email, telefone, Sic ou presencialmente.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Dentro do prazo de 30 dias, podendo estender por mais 30 caso for necessário.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço
Pelo link do portal da Câmara Municipal.
Solicitar o serviço pelo portal no SIC e após a solicitação o responsável receberá no e-mail que houve
uma solicitação

e - SIC - Serviço de Informação ao Cidadão

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço:
https://israelandia.go.leg.br/ordem-servico/bcid/39/?e-sic---pedido-de-informacoes.html
Setor responsável: SECRETARIA ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
Canais de Acesso: Online

Endereço:
Rua Melquíades Antônio Cláudio, 12
Bairro: Centro
Israelândia/GO
Telefone: (64)3678-1144

https://israelandia.go.leg.br/contato/bcid/58/?fale-conosco.html
https://israelandia.go.leg.br/ordem-servico/bcid/39/?e-sic---pedido-de-informacoes.html


Email: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta: 08:00 ás 13:00

Identificação e preenchimento de formulário/requerimento, conforme orientação fornecida pelo setor.
atendimento geral ao cidadão, Serviço de Informações ao Cidadão – SIC de que trata a Lei de Acesso à
Informação (Lei n° 12.527/2011) e de protocolo geral de documentos/requerimentos, com
encaminhamento aos setores competentes.
Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação através do fornecimento dos seguintes dados: CPF/CNPJ, nome, endereço, e-mail e telefone.
O andamento das solicitações originadas via SIC poderão ser acompanhadas através de um protocolo
gerado no momento da criação da solicitação ou através de contato pelos canais de comunicação
disponibilizados.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Imediato

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço
Pelo link do portal da Câmara Municipal.
Solicitar o serviço pelo portal no SIC e após a solicitação o responsável receberá no e-mail que houve
uma solicitação e acessará o site para responder com o prazo determinado

Fale Conosco

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://israelandia.go.leg.br/contato/bcid/58/?fale-conosco.html
Setor responsável: SECRETARIA ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Rua Melquíades Antônio Cláudio, 12
Bairro: Centro
Israelândia/GO
Telefone: (64)3678-1144
Email: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta: 08:00 ás 13:00

Aqui é possível o contato direto com a Câmara Municipal ou com qualquer Vereador, para consulta,
solicitação, informação, sugestão, etc.
Prioridade de atendimento
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Previsão de tempo de espera para atendimento
Imediato

Principais etapas para obtenção do serviço

https://israelandia.go.leg.br/contato/bcid/58/?fale-conosco.html


Identificação através do fornecimento dos seguintes dados: CPF/CNPJ, nome, endereço, e-mail e telefone.
Solicitar o serviço pelo site na aba “fale conosco” e após a solicitação o responsável receberá no e-mail
que houve uma solicitação e acessará o site para responder com o prazo determinado, ou entrar em
contato com departamento legislativo por email, telefone, sic ou presencialmente.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Até 30 dias

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço
Pelo linkdo portal da Câmara Municipal
Solicitar o serviço pelo portal no SIC e após a solicitação o responsável receberá no e-mail que houve
uma solicitação

Ouvidoria

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://israelandia.go.leg.br/ouvidoria
Setor responsável: SECRETARIA ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Rua Melquíades Antônio Cláudio, 12
Bairro: Centro
Israelândia/GO
Telefone: (64)3678-1144
Email: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta: 08:00 ás 13:00

A ouvidoria pública é uma ferramenta de gestão importante para as prefeituras, porque amplia o canal
de comunicação com os cidadãos, garantindo o exercício da cidadania por meio do acesso à informação.
Além de permitir que a prefeitura atue com maior eficiência para atender às necessidades da cidade. As
críticas e sugestões realizadas pela comunidade a ouvidoria, quando analisadas, indicam quais são as
tomadas de decisões mais assertivas.
Prioridade de atendimento
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Previsão de tempo de espera para atendimento
Imediato

Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação através do fornecimento dos seguintes dados: CPF/CNPJ, nome, e-mail e telefone. *A
identificação não é obrigatória. Caso o usuário opte em não fornecer seus dados de identificação, ele
receberá uma chave/código para consultar o andamento da sua manifestação.
Solicitar o serviço pelo portal da Ouvidoria e após a solicitação o responsável receberá no e-mail que
houve uma solicitação e acessará o site para responder com o prazo determinado.

https://israelandia.go.leg.br/ouvidoria


Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
30 dias prorrogáveis por mais 30, conforme a necessidade

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço
Pelo link do portal da Câmara Municipal.
Solicitar o serviço pelo portal no SIC e após a solicitação o responsável receberá no e-mail que houve
uma solicitação

Solução de Dúvidas e Dificuldades

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://israelandia.go.leg.br/contato/bcid/58/?fale-conosco.html
Setor responsável: SECRETARIA ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Rua Melquíades Antônio Cláudio, 12
Bairro: Centro
Israelândia/GO
Telefone: (64)3678-1144
Email: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta: 08:00 ás 13:00

Qualquer pessoa pode contatar a Câmara Municipal para dirimir dúvidas ou reportar erros e
dificuldades com os sistemas da Câmara Municipal.
Prioridade de atendimento
Atendimentos preferenciais a portadores de necessidades especiais, a idosos (superior a 80 anos –
prioridade especial); idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e
obesos. (Lei Federal 10.048/2000; Estatuto do Idoso: 13.466/2017)

Previsão de tempo de espera para atendimento
Imediato

Principais etapas para obtenção do serviço
Entrar em contato com departamento legislativo por email, telefone, sic ou presencialmente.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Imediato

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço
Pelo link do portal da Câmara Municipal
Solicitar o serviço pelo portal no SIC e após a solicitação o responsável receberá no e-mail que houve
uma solicitação

https://israelandia.go.leg.br/contato/bcid/58/?fale-conosco.html


Vereadores - Legislatura 2021/2024

Guina

Nome completo:
Agnair Damasceno
Ribeiro
Partido: Progressistas

Nascimento: 25/09/1972         Idade: 48 anos
Telefone (64) 99237-5731

Danilo Papel

Nome completo:
Danilo Papel
Partido: Progressistas

Nascimento: 30/03/1977         Idade: 44 anos
Telefone (64) 99277-2115

Dete

Nome completo:
Deusdete Pereira da
Silva
Partido: PSC

Nascimento: 25/05/1974         Idade: 47 anos
Telefone (64) 99336-6307

Diego Karijó

Nome completo:
Diego Pereira Buzzi
Partido: DEM

Nascimento: 20/02/1986         Idade: 35 anos
Telefone (64) 99302-9971

Ailton Sena

Nome completo:
Francisco Ailton Coelho
de Sena
Partido: PDT

Nascimento: 17/01/1972         Idade: 49 anos
Telefone (64) 99281-8780

Gildázio Lima

Nome completo:
Gildázio Pereira de
Lima
Partido: PSC

Nascimento: 25/10/1953         Idade: 67 anos
Telefone (64) 99237-3314



Marilene Lopes

Nome completo:
Marilene Lopes da
Costa Tosta
Partido: PSC

Nascimento: 25/06/1967         Idade: 54 anos
Telefone (64) 99267-7158

Miltim do Bar

Nome completo:
Milton Luiz da Silva
Partido: PSC

Nascimento: 30/12/1974         Idade: 46 anos
Telefone (64) 99266-8753

Wandes das Neves

Nome completo:
Wandes Alves das
Neves
Partido: DEM

Nascimento: 17/08/1967         Idade: 54 anos
Telefone (64) 99238-8690



Mesa Diretora 2021
Presidente
Deusdete Pereira da Silva

Vice-Presidente
Agnair Damasceno Ribeiro

1º Secretário
Marilene Lopes da Costa Tosta

2º Secretário
Danilo Papel



Comissões

Comissão de Agropecuária, Indústria e Comércio

.

Data de Início: 20/02/2021 Data de Término: 31/12/2022

Membros
Presidente: Wandes Alves das Neves Vice-Presidente: Agnair Damasceno Ribeiro

Relator: Diego Pereira Buzzi

Comissão de Constituição, Legislação e Redação

.

Data de Início: 20/02/2021 Data de Término: 31/12/2022

Membros
Presidente: Francisco Ailton Coelho de Sena Vice-Presidente: Danilo Papel

Relatora: Marilene Lopes da Costa Tosta

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira

.

Data de Início: 20/02/2021 Data de Término: 31/12/2022

Membros
Presidente: Diego Pereira Buzzi Vice-Presidente: Gildázio Pereira de Lima

Relator: Agnair Damasceno Ribeiro

Comissão de Serviços Públicos

.

Data de Início: 20/02/2021 Data de Término: 31/12/2022

Membros
Presidente: Milton Luiz da Silva Vice-Presidente: Marilene Lopes da Costa Tosta

Relator: Agnair Damasceno Ribeiro



Servidores

CHARLLYS AUGUSTO ALVES RIBEIRO

E-mail: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com

Telefone: (64)3678-1144

Cargo: SECRETARIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO

MATEUS PAVAN DE SOUSA

E-mail: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com

Telefone: (64)3678-1144

Cargo: PROCURADOR

YASMIN OHARA AMORIM MARTINS OLIVEIRA

E-mail: camaramunicipaldeisraelandia@hotmail.com

Telefone: (64)3678-1144

Cargo: DIRETOR FINANCEIRO


