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46ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 07/11/2017, DA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª LEGISLATURA.

1. ABERTURA DA SESSÃO

 Abertura regimental: “Sob a proteção de DEUS e havendo número legal,

declaro aberta a presente Sessão”.

 Leitura Bíblica:

Convido a todos para de pé entoarmos o Hino de Ipameri;

● Convidado para a Sessão:

2. EXPEDIENTE
●Leitura e votação da Ata da Sessão Ordinária de nº 045/2017, de 31/10/2017;

●Leitura do Ofício GP 001/2017, da União dos Vereadores de Goiás – Convite

para o I Fórum dos Vereadores do Estado de Goiás 2017;

●Comunicado nº CM210987/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação – Entidade: Conselho Escolar Escola Municipal Nossa Senhora

Aparecida. Programa: PDDE – Educação Integral;

●Comunicado nº CM210988/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação – Entidade: Conselho Escolar Escola Municipal Reunidos de

Cavalheiros. Programa: PDDE – Educação Integral;

●Comunicado nº CM235164/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação – Entidade: Prefeitura Municipal de Ipameri. Programa: Mais

Educação;

●Comunicado nº CM235165/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação – Entidade: Conselho Escolar Rodolfo Braz de Queiroz. Programa:

PDDE;
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Convidar o Vereador Jânio Pacheco para apresentar seu trabalho:
- Requerimento nº 231/2017 – Em caráter de urgência, reparos e

prolongamento da Ponte sobre o Ribeirão Boa Vista dos Pires, na GO-307, no

trecho que liga os municípios de Ipameri-GO a Corumbaíba-GO.

Convidar o Vereador Alisson Rosa para apresentar seu trabalho:
- Requerimento nº 232/2017 – Revitalização da Capela do Cemitério “Santa

Catarina”;

- Requerimento nº 233/2017 – Sinalização horizontal e vertical nas rodovias

estaduais, que circundam o perímetro urbano de Ipameri, indicando que há

trânsito de ciclistas nestes locais.

Convidar o Vereador Douglas Troncha para apresentar seus trabalhos:
- Requerimento nº 228/2017 – Criação de Centro Municipal de Formação

Continuada para o Esporte;

- Requerimento nº 229/2017 – Recuperação e manutenção das estradas

vicinais da Região do Assentamento Olga Benário;

- Requerimento nº 230/2017 – Em caráter de urgência, solicito um estudo

técnico sobre a construção de um Bueiro na Rua Rio Grande do Sul, Vila Souza;

Convidar o Vereador Marcelo Godoi para apresentar seu trabalho:
- Emenda nº 001/2017, ao Projeto de Lei nº 63/2017 que “Estima a Receita e

fixa a Despesa do Município de Ipameri para o exercício de 2018, na forma que

especifica e dá outras providências”.

Uso da tribuna pelos vereadores, conforme a ordem de inscrição (art. 87, § 2º, do
Regimento Interno).
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3. ORDEM DO DIA
● Leitura e votação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

ao Projeto de Lei nº 076/2017, de autoria da Vereadora Mara Ney, que

“Denomina logradouro público inominado e dá outras providências”;

● Leitura e votação, em escrutínio secreto, do parecer da Comissão de

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Decreto nº 023/2017, de autoria

do Vereador Alan Cézar, que “Concede Título de Cidadania a Rubens Alves

Pereira”;

● Leitura e votação, em escrutínio secreto, do parecer da Comissão de

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Decreto nº 024/2017, de autoria

do Vereador Geninho, que “Concede Medalha Legislativa de Honra ao Mérito

‘Francisco José Dutra’ a Antônio Marcos Martins”;

● Colocar em 2ª votação o Projeto de Lei 075/2017, de autoria do Vereador
Luciano Carneiro, que “Denomina Quadra Poliesportiva que especifica e dá

outras providências”;

● Colocar em 3ª votação o Projeto de Lei 074/2017, de autoria do Vereador
Jânio Pacheco, que “Denomina logradouro público inominado e dá outras

providências”;

Discussão e votação dos Requerimentos/Moções apresentados pelos
Vereadores, de acordo com art. 129, do RI.

4. ASSUNTO DO DIA
●Convidar o Sr. Flávio Fernandes Dias, do Assentamento Olga Benário, para

fazer um convite de confraternização e expor sobre utilização das máquinas da

prefeitura.
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5. ENCERRAMENTO:
●Próxima Sessão Ordinária do mês de novembro: 07, 14, 21, 28 e 29, às 14:00h

●Sob a proteção de DEUS, declaro encerrada a presente Sessão.
O Poder Público Municipal, está Autorizado a Instituir a Campanha

de Incentivo ao Emplacamento e Transferência de Veículos

automotores e dá outras providências. (Lei Municipal nº

3.095/2017).

- Foi instituído a “Semana de Incentivo ao Jovem Empreendedor”,

e dá outras providências. (Lei Municipal nº 3.093/2017).

- Foi instituído o “Dia do Ciclismo” no âmbito do Município de Ipameri-GO e dá outras

providências. (Lei Municipal nº 3.053/2016).

Para meditar
“As espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim

aquelas que se adaptam melhor às mudanças. ”
(Charles Darwin).

07 de novembro – Dia do Radialista.



UNIÃO DOS VEREADORES DE GOIÁS 

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

RICARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO                                          
 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

OfC. GP 001/2017                                            Goiânia-GO, 01 de novembro de 2017. 
 

 

Exmo.(a). Sr.(a) 
Presidente (a) da Câmara Municipal 
    

Excelentíssimo Senhor Presidente (a): 

 

 A par de cumprimentá-lo (a), convido Vossa Excelência, demais 

Vereadores e funcionários para participarem do I Fórum dos Vereadores do Estado 

de Goiás 2017, gratuito. O Evento realizar-se-á no dia 13/11/2017, das 8:30 às 16 

horas, na Câmara Municipal de Goiânia-Go, no Auditório ‘Jaime Câmara’ no edifício 

sede, situado na Av. Goiás, 2001 - St. Central. 

Certo de poder contar com a participação de Vossa Excelência ao 

Evento, agradeço desde já. 

Sendo o que se apresenta no momento, subscrevo-me 

respeitosamente.  

 

 

 

 

 
 

                        Presidente da União dos Vereadores de Goiás 



UNIÃO DOS VEREADORES DE GOIÁS 

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

RICARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO                                          
 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

OfC. GP 001/2017                                           Goiânia-GO, 01 de novembro de 2017. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Presidente da União dos Vereadores de Goiás 



Comunicado N c m210987/2017

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Brasília, 29 de Setembro de 201"

ilm°(a) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)IPAMERI-GO

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(Ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: conselho escolar escola municipal nossa senhora aparecida

Programa Convênio Parcela Ordem Bancária
Data Emissão Valor em R$

PDDE-EDUCACAO INTEGRAL 002 25/09/2017 7.608,00

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação 
pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o 
endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 29/09/2017

http://www.fnde.gov.br


Comunicado N° CM2io988/20i7

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Brasília, 29 de Setembro de 201"

!lm°(a) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)IPAMERI-GO

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(Ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: conselho escolar em rural reunidos de cavalheiro

Programa Convênio

PDDE-EDUCACAO INTEGRAL

Parcela Ordem Bancária
Data Emissão Valor em R$

0 0 2 2 5 / 0 9 / 2 0 1 7 6 . 9 8 4 , 0 0

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação 
pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o 
endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 29/09/2017

http://www.fnde.gov.br


Comunicado N° CM235164/2017

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Brasília, 16 de Outubro de 2017

!im°(a) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)IPAMERI-GO

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: pref m un de ipameri

Programa Ordem Bancária
Data Emissão Valor em R$

MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL 03/10/2017 965,60
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE 03/10/2017 254,40
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 03/10/2017 14.017,00
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA 03/10/2017 1.427,20
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA. 03/10/2017 7.676,00
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL 03/10/2017 12.859,20
QUOTA 009 10/10/2017 75.824,08

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação 
pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o 
endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 16/10/2017

http://www.fnde.gov.br


Comunicado N° CM235i65/2oi7

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Brasília, 16 de Outubro de 2017

llm°(a) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)IPAMERI-GO

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: CONSELHO ESCOLAR RODOLFO BRAZ DE QUEIROZ

Programa Convênio Parcela Ordem Bancária
Data Emissão Vaior em R$

PDDE 001 28/09/2017 4.910,00

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação 
pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o 
endereço: www.fnde.gov.br na internet.

impresso em: 16/10/2017

http://www.fnde.gov.br


PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

__________________________________________________________

REQUERIMENTO Nº 231/2017

O Vereador que ao final subscreve, nos termos regimentais e

após ouvir o Plenário, requer providências da Mesa Diretora para junto à

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP
solicitar:

Em caráter de urgência, reparos e prolongamento da
Ponte sobre o Ribeirão Boa Vista dos Pires, na GO-307, no
trecho que liga os municípios de Ipameri-GO a Corumbaíba-
GO.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de nossa interferência tem como

objetivo atender à reivindicação dos proprietários, usuários e produtores rurais

daquela servidão de passagem, uma vez que devido as condições precárias da

referida ponte poderá agravar ainda mais, principalmente, com o início do plantio

de lavouras e do período de grande pluviosidade. Assim, necessita-se de reparos

em caráter de urgência, conforme imagens abaixo, demonstra a sua

infraestrutura não estar em condições de utilização, o que tem dificultado e

prejudicado o tráfego veículos e transporte de maquinários agrícolas naquela

importante região do agronegócio.

Infere-se ainda, que atualmente a referida ponte possui 5m

comprimento e um vão de 6m, o que necessita aumentar a sua dimensão, com a

disponibilização de duas vigas de 8m, de forma que dê maior segurança e

estabilidade a seus usuários.

Face a importância e a urgência deste requerido, solicito sua

aprovação pelos ilustres pares.

SALA DAS SESSÕES, aos 07 dias do mês de novembro de 2017.

Jânio Pacheco
Presidente



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

__________________________________________________________



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

__________________________________________________________



1

REQUERIMENTO Nº 232/2017

O Vereador que ao final subscreve, nos termos regimentais e após

ouvir o plenário, requer providências da Mesa Diretora, para junto ao EXECUTIVO
MUNICIPAL, solicitar:

Revitalização da Capela do Cemitério “Santa
Catarina”.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de meu intermédio tem como

objetivo atender à reivindicação da nossa comunidade, providências necessárias

no sentido de revitalizar e reformar a capela para que possa torná-la disponível a

atos religiosos realizados naquele espaço.

Por entender ser de grande relevância a matéria ora proposta,

conclamo meus pares para que aprovemos o requerimento em tela.

SALA DAS SESSÕES, aos 07 dias do mês de novembro de 2017.

Alisson Rosa
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 233/2017

O Vereador que ao final subscreve, nos termos regimentais e após

ouvir o plenário, requer providências da Mesa Diretora, para junto ao AGÊNCIA
GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, solicitar:

Sinalização horizontal e vertical nas rodovias
estaduais, que circundam o perímetro urbano de Ipameri,
indicando que há trânsito de ciclistas nestes locais.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de meu intermédio tem como

objetivo atender à reivindicação dos praticantes do ciclismo, que constantemente

se deparam com à ausência de segurança nas rodovias estaduais que circundam

o nosso perímetro urbano.

É grande e cada dia mais crescente o número de ciclistas que

circulam diariamente nas rodovias do Estado, principalmente próximo aos centros

urbanos. Para estimular a prática desse esporte e como forma de garantir a

segurança desses esportistas, solicitamos do Governo do Estado que sejam

instaladas placas de sinalização horizontal e vertical nas rodovias estaduais

indicando que há trânsito de ciclistas nestes locais, uma forma de despertar a

atenção e o respeito dos condutores de veículos automotores para os ciclistas.

Por entender ser de grande relevância a matéria ora proposta,

conclamo meus pares para que aprovemos o requerimento em tela.

SALA DAS SESSÕES, aos 07 dias do mês de novembro de 2017.

Alisson Rosa
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 228/2017

O Vereador que ao final subscreve, nos termos regimentais e após

ouvir o plenário, requer providências da Mesa Diretora, para junto ao Executivo
Municipal solicitar:

Criação de Centro Municipal de Formação Continuada
para o Esporte.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de minha autoria, tem como finalidade

a criação de uma escola esportiva, pois sabemos que o esporte, pode sim, mudar

a vida de milhares de jovens em todos os sentidos. Sendo cursos esportivos

gratuitos às crianças e aos adolescentes, através de um programa de esporte e

cidadania, que promova a aprendizagem dos jogos, das brincadeiras e dos

esportes propriamente ditos, a partir de modalidades coletivas como futebol,

futsal, basquetebol, voleibol, handebol, e práticas individuais como judô, a

capoeira, a natação, entre outros.

Hoje depois dos reflexos que os jogos olímpicos e os jogos

paraolímpicos nos mostraram a grandeza na vida das pessoas transformando e

ampliando possibilidades inimagináveis diante das relações sociais e melhorando

a vida em sociedade, nossa razão de trabalho, nossa busca de dias melhores

para uma juventude sadia e próspera.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para que

aprovemos o requerimento proposto.

SALA DAS SESSÕES, aos 07 dias do mês de novembro de 2017.

Douglas Evangelista Troncha
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 229/2017

O Vereador que ao final subscreve, nos termos regimentais e após

ouvir o plenário, requer providências da Mesa Diretora, para junto ao EXECUTIVO
MUNICIPAL solicitar:

Recuperação e manutenção das estradas vicinais da
Região do Assentamento Olga Benário.

JUSTIFICATIVA: Solicito os serviços recuperação e manutenção das

estradas na Área III Lote 30 do Sr. Flávio Fernandes e também atender as cinco

famílias nas proximidades, como também a Região do Sr. José Pereira, Sr. João

Batista, Sr. Genésio, Sr. Bené, Sr. Paulinho e Sr. Vicente.

Necessitando de arrumar a estrada da sede por ocasião de evento

que realizar-se-á nos dias: 09, 10 e 11 de novembro.

Atendendo pedidos dos moradores desta localidade antes de

inviabilizar os acessos diante da proximidade do período chuvoso.

Nesse sentido, solicito aos nobres pares, consubstanciando na

justificativa exposta a aprovação da presente matéria.

SALA DAS SESSÕES, aos 07 dias do mês de novembro de 2017.

Douglas Evangelista Troncha
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 230/2017

O Vereador que ao final subscreve, nos termos regimentais e após

ouvir o plenário, requer providências da Mesa Diretora, para junto ao Executivo
Municipal solicitar:

Em caráter de urgência, solicito um estudo técnico
sobre a construção de um Bueiro na Rua Rio Grande do Sul, Vila
Souza.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de meu intermédio, tem como

finalidade tomar ciência da real situação em que se encontra essa rua construindo

esse bueiro e ligando até à esquina da ponte de estrada de chão, ligando ao

bueiro que já existe, minimizando a problemática na porta da casa do Sr. João

Batista Dias.

Diante disso, por estabelecer requerimento de grande importância, é

que este signatário requer o apoio dos ilustrados pares para a aprovação da

matéria em evidência.

SALA DAS SESSÕES, aos 07 dias do mês de novembro de 2017.

Douglas Evangelista Troncha
Vereador



Emenda nº 001 ao Projeto de Lei nº 63/2017 que “Estima a Receita e fixa a Despesa
do Município de Ipameri para o exercício de 2018, na forma que especifica e dá
outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI faz saber que aprovou as seguintes

Emendas:

Art. 1º - Fica inserida na respectiva Unidade a seguinte ação:

Unidade: 1501 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA
- Ampliação e Reforma do Prédio do FUMPI
Valor da dotação: R$ 80.000,00.

Dotação reduzida:

(03 1501 09 272 1003 2065 103 449052)

(20180778) – R$ 30.188,65.

Art. 2º - A referida Emenda será encaminhada ao Executivo Municipal

responsável pela consolidação e elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, para as

devidas atualizações das alterações de todos os anexos, além do Quadro de

Detalhamento de Despesa – QDD e do quadro de despesa, contido no art. 5º, do referido

projeto de lei.

SALA DAS SESSÕES, aos 31 dias do mês de outubro de 2017.

Marcelo Aparecido Gomes Godoi
Vereador
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