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Autoria: Ver. Netinho Lacerda.  

 

Ao Sr. 

EDMUNDO NUNES DOURADO 

Presidente da Câmara Municipal de Formosa 

 

 

1.  Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a 

presente Moção de Congratulação, a ser encaminhada a Sra. Iany Macêdo Troncha, em 

reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.  

 

Câmara Municipal de Formosa, 13 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta moção de Congratulação tem como princípio homenagear esta digna e 

honrada cidadã formosense, em reconhecimento ao seu trabalho e dedicação na área jurídica do 

Poder Executivo do município de Formosa-GO, a Sra. Iany Macêdo Troncha, filha de Lêda 

Macêdo Troncha e Antônio Fernando da Silva Troncha. Nascida em Brasília-DF, mas, 

formosense de coração, por residir no município desde sua infância.  

A Sra. Iany Macêdo Troncha, nasceu em Brasília-DF, no dia 04 de fevereiro de 

1.980 e veio morar nesse município com a idade de 5 anos.  

 Sua formação acadêmica se iniciou com o curso de Licenciatura em Letras-

Português/Inglês, concluído no ano de 2003, e o termo de colação em 06 de fevereiro de 2004 na 

Universidade Estadual de Goiás – UEG, em seguida iniciou outra graduação, formou-se 

Bacharel em Direito, onde a conclusão se deu no dia 03 de setembro de 2009. Sempre dando 

prosseguimento a sua vida profissional fez Pós-Graduação Lato Sensu em Orientação 

Educacional e Gestão Escolar, concluída em 06 de setembro de 2011 e Pós-Graduação em 

Direito Público nas Faculdades Integradas Iesgo concluída no ano de 2018. Ainda fez várias 
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especializações, dentre elas, o curso de Processo e Técnicas Legislativas pela Excelência 

Educação e Ensino LTDA em junho de 2017. Outro aspecto importante é relatar que também faz 

parte do Conselho Municipal de Educação como membro representante do Poder Executivo do 

município de Formosa-GO desde 2017 até a presente data, e ainda do Conselho Municipal de 

Cultura como membro suplente representante do Poder Executivo do município de Formosa-GO 

desde 2018 até a presente data. 

Em referência a sua vida profissional, atuou como professora durante 

aproximadamente 10 anos, logo em seguida foi convidada a atuar na Superintendência de 

Legislação e Documentação na Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura e que atualmente 

passou a ser Assessora Jurídica Legislativa da Procuradoria Geral do Município, estando atuando 

nesta função desde o ano de 2012, para dar continuidade aos serviços de elaboração de Projetos 

de Lei, Leis, Portarias, Decretos, os quais já desempenha com técnica e profissionalismo ímpar. 

Ainda, com toda simplicidade e humildade que lhe é peculiar, faz atendimento aos cidadãos e 

servidores com empatia prestando todas as informações solicitadas, realizando assim, uma ótima 

assessoria, trata-se de uma pessoa iluminada que irradia luz por onde passa, seja uma luz de 

conhecimento, ou um pouco de carinho, atenção e solidariedade. 

Sempre prestando um serviço de excelência, com compromisso e competência. 

 

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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