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encontro com 14 prefeitos do sudeste doEstado: ampliação das parcerias com municípios 
visa discutir processo de desenvolvimento da região e atender demandas imediatas 

Em Ipamen, José'Eliton destaca ação 
municipalista do governo de Goiás 

A convite da prefeita de Ipameri, Daniela Vaz Carneiro, vice-governador se reúne com 14 prefeitos 
do sudeste e discute processo de desenvolvimento da região. Vamos buscar o atendimento 

das demandas de cada localidade a quatro mãos, em parceria sólida", disse ele 

DA REDAÇÃO 

O vice-governador José Eliton 
destacou a ação municipalista do 
governo de Goiás em reunião reali-
zada na manhã de ontem em Ipa-
meri. A iniciativa partiu da prefeita 
DanielaVaz Carneiro, que liderou 
o encontro com 14 prefeitos da re-
gião sudeste do Estado. O deputa-
do Roberto Balestra participou das 
atividades. "Vamos buscar o aten-
dimento das demandas de cada lo-
calidade juntos e a quatro mãos, 
em uma parceria sólidaÇ disse ele. 

"Esta foi uma oportunidade 
de conversar com cada prefeito 
sobre o processo de desenvolvi-* 
mento regional e discutir a ne-
:essidade de investimentos na 
egião", afirma o vice-governa-
lor. Segundo ele, "este é  início 
ara definir as estratégias de apli-
ação dos recursos para investi-
nentos que o governo de Goiás 
rã realizar em 2017 e 2018". Se-
undo declarou, "este encontro é 
mportante para ouvir e deliberar 
lemandas urgentes para os mu-
iicfpios da região sudeste". 

Na reunião, cada prefeito apre-
entou demandas nas áreas de se-
urança pública, saúde, turismo e 
afraestrutura. A prefeita Daniela 
raz destacou a importância do en-
ontro para o desenvolvimento da 
gião. "Há urna série de ações e in-

estimentos que foram executadas 
qui nos últimos anos", salienta. 

"Sabemos da importância 
que é a vinda do vice-governa-
dor em Ipameri", afirma o pre-
feito de Campo Alegre, José An-
tônio Neto Siqueira. "Sentimos 
o compromisso de colaborar e 
José Eliton tem o espírito muni-
cipalista", destaca o prefeito de 
Santa Cruz de Goiás, Mateus Fé-
lix Lopes. "Ele se mostrou atento 
às demandas dos nossos muní-
cipios", disse o prefeito de Pal-
meIo, Eladir de Paula Pinheiro. 

Em Ipameri, José Eliton tam-
bém visitou o parque ecológico 
que está em unstrução, próximo 
à região central. Ele esteve ainda 
presente na caneta da Saúde da 
Mulher, serviço do Ipasgo, e par-
ticipou do encontro da Comis-
são de Intergestores Regionais 
(CIR), que discute questões re-
lacionadas à saúde pública nos 
municípios da região. 

Participaram da reunião ospre-
feitos José Antônio Neto Siqueira  

(Campo Alegre),WisnerAraújo de 
Almeida (Corumbaíba), João Ba-
tista Davi Rios (Cumari), Odemir 
Moreira de Melo (Goiandira),Vil-
mar Dias Carneiro (Nova Aurora), 
Eladir de Paula Pinheiro (Palme-
lo), Cleide Aparecida Veloso (Pires 
do Rio), Mateus Félix Lopes (San-
ta Cruz de Goiás), Hugo Deleon de 
Carvalho Costa (Três Banchos),Ail-
ton Martins de Oliveira (Urutafl, 
lssy Quinan Júnior (V'ianópolis), 
Francisco da Silva (Anhanguera). 


