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50ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 23/11/2017, 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:

● Convidado para a Sessão:

2. EXPEDIENTE
●Leitura e votação da Ata da Sessão Ordinária de nº 049/2017, de 22/11/2017;

Convidar o Vereador Jânio Pacheco para apresentar seu trabalho:
- Projeto de Decreto nº 027/2017 – Concede Título de Cidadania a José

Ferreira;

- Projeto de Decreto nº 028/2017 – Concede Título de Cidadania a Leonardo

José Ferreira.

Convidar o Vereador Alisson Rosa para apresentar seu trabalho:
- Requerimento nº 179/2017 – Que seja disponibilizado um veículo para

atender os pacientes hospedados na Casa do Ipamerino, com sede na

capital Goiana.

Convidar o Vereador Douglas Troncha para apresentar seu trabalho:
- Requerimento nº 241/2017 – A   conclusão   da pavimentação da Rua Newton

de Souza.

Convidar o Vereador Roni para apresentar seu trabalho:
- Requerimento nº 245/2017 – Colocação de postes com luminárias e

revitalização na Praça Triângulo (de frente a panificadora Triângulo), na Vila

Souza.
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Uso da tribuna pelos vereadores, conforme a ordem de inscrição (art. 87, §
2º, do Regimento Interno).

3. ORDEM DO DIA
●Colocar em 2ª votação o Projeto de Lei nº 079/2017, oriundo do Executivo

Municipal, que “Abre crédito adicional de natureza suplementar e dá outras

providências”;

● Colocar em 2ª votação o Projeto de Lei nº 080/2017, oriundo do Executivo

Municipal, que “Revoga a Lei Municipal nº 1.335/1998, de 15 de setembro de

1998 e dá outras providências”;

● Colocar em 2ª votação o Projeto de Lei nº 081/2017, oriundo do Executivo

Municipal, que “Autoriza doação de imóvel à Universidade Estadual de Goiás -

UEG e dá outras providências”;

● Colocar em 2ª votação o Projeto de Lei nº 082/2017, oriundo do Executivo

Municipal, que “Autoriza desafetação e posterior alienação de imóvel e dá outras

providências”;

● Colocar em 2ª votação o Projeto de Resolução nº 019/2017, de autoria da

Vereadora Luísa da Autoescola, que “Dispõe sobre os critérios para a

concessão de homenagens especiais e dá outras providências”.

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

4. ASSUNTO DO DIA

5. ENCERRAMENTO:
●Próxima Sessão Ordinária do mês de dezembro: 04, 11, 12, 13, e 14, às 14:00h

●Sob a proteção de DEUS, declaro encerrada a presente Sessão.
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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
“Se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir

presídios. ”
(Darcy Ribeiro em 1982).

23 de outubro – Dia Mundial de Ação de Graças.



__________________________________________________________
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 027, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017.

Concede Título de Cidadania.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo

Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadania Ipamerina a JOSÉ
FERREIRA, pelos relevantes serviços prestados ao município de Ipameri.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em Ipameri-GO, aos 23 dias do mês de

novembro de 2017.

Jânio Pacheco
Vereador



__________________________________________________________
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 028, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017.

Concede Título de Cidadania.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo

Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadania Ipamerina a

LEONARDO JOSÉ FERREIRA, pelos relevantes serviços prestados ao

município de Ipameri.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em Ipameri-GO, aos 23 dias do mês de

novembro de 2017.

Jânio Pacheco
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 179/2017

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:

Que seja disponibilizado um veículo para atender os
pacientes hospedados na Casa do Ipamerino, com sede na capital
Goiana.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de minha interferência, tem como

objetivo contemplar a Casa do Ipamerino com um veículo, para atender a

demanda de pacientes que necessitam de apoio no atendimento especializado,

em unidades de saúde na capital do nosso Estado.

Por entender ser de grande relevância a matéria ora proposta,

conclamo meus pares para que aprovemos o requerimento em tela.

SALA DAS SESSÕES, aos 23 dias do mês de novembro de 2017.

Alisson Rosa
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 241/2017

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

ouvir o plenário, requer providências da Mesa Diretora, deste legislativo para

solicitar junto ao Poder Executivo:

A conclusão da pavimentação da Rua Newton de
Souza.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de minha autoria, tem como

finalidade concluir essa pavimentação que liga o Centro à Vila Domingues que

beneficiará os moradores do Centro, da Vila Domingues e do Alto do Cruzeiro.

Mais do que um novo visual para o município, a obra traz mais infraestrutura e

qualidade de vida para a população.

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

que aprovemos o requerimento proposto.

SALA DAS SESSÕES, aos 22 dias do mês de novembro de 2017.

Douglas Evangelista Troncha
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 245/2017

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:

Colocação de postes com luminárias e revitalização na
Praça Triângulo (de frente a panificadora Triângulo), na Vila Souza.

JUSTIFICATIVA: Atendendo a reivindicação da comunidade local,

venho através deste solicitar a colocação de postes com luminárias e revitalização

na Praça Triângulo, haja visto que o local no período noturno fica em total escuridão

oferecendo riscos à segurança dos moradores e dos transeuntes. E ainda necessita

de reparos na sua infraestrutura em geral.

Conto com o apoio dos nobres vereadores para que este seja

aprovado e encaminhado ao Poder Executivo.

SALA DAS SESSÕES, aos 23 dias do mês de novembro de 2017.

Ronnideber Chisttopper Luciano

Vereador Ronni
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