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10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 27/03/2018, DA
2ª 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 09/2018, de 20/03/2018;

● Leitura da Mensagem de Veto nº 008/2018, oriundo do Executivo Municipal,

que Veta Integralmente ao Autógrafo de Lei nº 11/2018;

● Leitura do Ofício nº 02/2018/SINDI Ipameri – Participação do Sindipameri na

elaboração do plano de cargos e salários;

● Leitura do Ofício nº 037/2018 RB-CD – Indicação de Emenda Individual ao

OGU 2018.

Convidar o Vereador Jânio Pacheco apresentar seus trabalhos:
- Requerimento nº 042/2018 – Em caráter de urgência, a recuperação com

operação tapa-buracos na Av. Professor Boaventura, no Bairro “Alto do

Cruzeiro”, saída para antigo Hipódromo, nas proximidades da Subestação;

- Requerimento nº 043/2018 – Em caráter de urgência, o patrolamento e

encascalhamento da estrada vicinal, com início na GO-330, em frente ao

Matadouro Municipal, passando pela à propriedade do Sr. Merci Carneiro;

- Requerimento nº 044/2018 – Em caráter de urgência, que seja feita de comum

acordo com a família do Dr. Edson Sugai, a roçagem e limpeza do mato alto

dentro do antigo Bouganville, nas margens da GO-330.
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Convidar a Vereadora Luísa da autoescola apresentar seus trabalhos:
- Projeto de Decreto nº 002/2018, que Concede Título de Cidadania Ipamerina

(ao Sr. Batista Pereira da Silva).

- Requerimento nº 046/2018 – Em caráter de urgência, que determine ao setor

competente, que providencie melhorias na sinalização horizontal, vertical e mini

rotatória na Av. Dr. Gomes da Frota, cruzamento com a Rua Intendente José

Vaz.

Convidar a Vereador Alan Cézar Rodrigues apresentar seu trabalho:
- Projeto de Decreto nº 003/2018, que Concede Título de Cidadania Ipamerina

(ao Sr. Albino José Gasparin).

Convidar o Vereador Douglas Troncha apresentar seu trabalho:
- Requerimento nº 045/2018 – Em caráter de urgência, providências quanto a

revitalização do canteiro central da Avenida Branca de Aguiar Machado.

Convidar o Vereador Marcelo Godoi apresentar seus trabalhos:
- Requerimento nº 039/2018 – A sinalização vertical e horizontal nas

proximidades do Parque Ecológico “Dr. Rubens Cosac”, acesso ao Lago, com

colocação de faixa de pedestres.

Convidar o Vereador Ricardo de Oliveira Carneiro apresentar seus
trabalhos:
- Requerimento nº 040/2018 – Inclusão no Programa: “Mais Cultura” do

Governo Federal, em unidades de ensino do nosso município.

- Requerimento nº 041/2018 – Inclusão no Programa: “Programa Saúde na

Escola” do Governo Federal, em unidades de ensino do nosso município.
Uso da tribuna pelos vereadores, conforme a ordem de inscrição (art. 87, § 2º, do
Regimento Interno).
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3. ORDEM DO DIA
- Colocar em 2ª votação o Projeto de Lei nº 017/2018, oriundo do Executivo

Municipal, “Autoriza a abertura adicional de natureza especial ao orçamento de

2018, na forma que especifica e dá outras providências”.

- Colocar em 2ª votação o Projeto de Lei nº 019/2018, que “Dispõe sobre a

transferência simbólica da sede do município de Ipameri-GO para os Distritos

que especificam e dá outras providências.

- Colocar em 3ª votação o Projeto de Lei nº 015/2018, de autoria do Vereador
Alisson Rosa, que “Dispõe sobre a recuperação, manutenção e limpeza dos

rios da cidade, garantindo a qualidade de água e do bem-estar social”;

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

4. ASSUNTO DO DIA
- Convidar para fazer uso da Tribuna, a Sra. Eva Maria Gonçalves, Presidente

do SINDIPAMERI, para expor sobre o Projeto de Lei que trata da parceria com

a UNIODONTO.

- Convidar para fazer uso da Tribuna, o Sr. Antônio Martinho Filho (Tuniquim).

5. ENCERRAMENTO
●Próxima Sessão Ordinária do mês de março: 03, 04, 10, 17 e 24, às 14:00

horas.

●Sob a proteção de DEUS, declaro encerrada a presente Sessão.

- O Poder Público Municipal deverá executar o Programa de
Vacinação Domiciliar de Idosos e dá outras providências. (Lei
Municipal nº 2.972/2014).
- Todas as agências bancárias e postos de atendimentos são
obrigados a implantar divisórias, painéis ou outros meios que
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individualizem e privatizem o atendimento e dá outras providências. (Lei Municipal nº
3.001/2015).

Para meditar
“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana seja

apenas outra alma humana”.
(Carl G. Jung).

27 de março – “Dia do Circo”.



Estado de Goiás 
Prefeitura Municipal de Ipameri 

Poder Executivo

PROTOCOLO 
Câmara Municipal de Ipameri
Recebi em ^ às /c? ;3g>

MENSAGEM N°.: 008/2018 IPAMERI, 15 DE MARÇO DE 2018

EXMO SR.:
JÂNIO PACHECO
D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
IPAMERI -  GOIÁS

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

Comunico a V. Excia. que após minuciosa análise do Autógrafo de Lei

Municipal de n0.: 011/2018, em consonância com as atribuições fortes na redação do art. 

75, IV, da Lei Orgânica Municipal e art. 66, parágrafo primeiro, da Constituição da 

República, VETO INTEGRALMENTE a matéria, pelos fundamentos que a seguir passo a 

escandir:

í) Trata-se de alteração à Lei Municipal n0.: 446/91 “Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais;

II) Por se tratar de alteração de normas dos funcionários públicos do 

poder executivo, a Câmara Municipal não tem competência para modificá-ia, pois trata-se 

de matéria de servidores do executivo, o que já  encontra-se previsto e realizado pela 

Comissão, instituída pelo Decreto n°.: 520, de 18 de setembro de 2017, que tem o objetivo 

de Estudar e Reformular as Leis Municipais n0.: 446/91, 2.283/2003 e alterações 

posteriores.

III) O Artigo 56, II da Lei Orgânica do Município é bem clara quando diz

textualmente:

Art. 56 - São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que 
disponham sobre:
II -  Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria.
Outrossim, a modificação de normas sobre servidores públicos municipais

deixa nítido o vício de origem do Autógrafo de Lei em questão.

Da mesma forma tem preíecionado nossos tribunais, vejamos:

TJ-PR - 7303933 PR 730393-3 (Acórdão) (TJ-PR) 
Data de publicação: 16/07/2012

Prefeitura Munktpai de ipameri - Av, Pandià C .dóema-k 84 - Centro
Y*í Í; 0fl *843491 « Q

CMPJ: G'í JS3.S06/0GO Í ~41



Estado de Goiás 
Prefeitura Municipal de Ipameri

Poder Executivo

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. REGIME JURÍDICO. 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍCIO FORMAL DE 

INICIATIVA. ATO PRIVATIVO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 
INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA 

SIMETRIA. (ART. 6$ , INCISO II , DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ). 
Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a 

Emenda à Lei Orgânica do Município de Paranavaí que versa sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos, de iniciativa da Câmara 
Municipal, que, por simetria, ofende o art 66, inciso II, da 
Constituição Estadual. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
Diante de todo o exposto, por existir vício de origem, encaminho a este

probo parlamento o presente VETO.

Assim, são estas as razões que me levaram a vetar totalmente o autógrafo 

de lei em tela e que ora submeto a esta Augusta Casa, contando desde já  com alto espírito 

público de V. Excelência e de todos os seus insignes pares.

Cordialmente,

DANII AZ CARNEIRO
PRE k MUNICIPAL

PrefeUura Mumctpaí de ipameri •• Av, Pandíá Çaíógeras, 84 ■■ Centro
TeU 0**843491-6000

CNfM: 01.783.606/0001 <41
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Estado de Goiás 
Prefeitura Municipal de Ipaoieti 

Poder Executivo

VETO TOTAL AO AUTÓGRAFO DE LEI N0.: 011/2018, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

Eu, Prefeita Municipal de Ipameri, Estado de Goiás, no uso de minhas 

atribuições, faço saber a todos que VETO INTEGRALMENTE o Autógrafo de Lei n°.: 

011/2018, de 06 de março de 2018. posto ter vício de origem.

Ipameri, 15 de março de 2018.

Prefeitura Municipal de ipameri - Av- Pandiá Câfógeras, 84 - Centro
Tel: 0**S«49í-6QOO

CNPsí: 01,763,608/0001 -41



SI N Dl P AME RI
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ipameri

CNPJ: 04719.176/0001-59

Ofício n° 02/2018/SINDI
Ipameri, 21 de março de 2018.

A Vossa Excelência o Senhor 
Presidente da Câmara Jânio Pacheco 
Prefeitura Municipal de Ipameri 
75780-000 -  Ipameri -  GO

Assunto: Participação do Sindipameri na elaboração do plano de cargos e salários.

1.

2 .

3.

Senhora Prefeita,
O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M UNICIPAIS DE 
IPA M ER I -  SINDIPAM ERI, neste ato representado por sua procuradora, vem 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, solicitar a  inclusão do referido 
sindicato na participação da elaboração e debates acerca da lei de plano de cargos 
e salários dos servidores públicos municipais, tendo em vista que a referida lei 
afetará diretamente os direitos dos servidores.
Nesse sentido, conforme assegura a Constituição Federal, art. 8o, VI, é 
obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, 
vide:

Art. 8o. É livre a  associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[»■]
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 
trabalho; (grifo nosso)
Na certeza de poder contar com a compreensão de Vossa Excelência, antecipo 
meus agradecimentos, expressando ainda, meus mais sinceros votos de estima e 
consideração.

Atenciosamente,

PROTOCOLO
Câmara Municipal de Ipameri 
Recebi em ÇJ]Aj LK^

End.: Av. Teodoro Sampaio, s/n, Setor Central, Ipameri -  GO, CEP: 75.780-000.
Telefone: (64) 3491-4707.



CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Deputado Federal ROBERTO BALESTRA

Ofício n° 037/2018 RB-CD
Brasília, 13 de março de 2018.

Ao(a) senhor(a) 
Vereador(a) Jânio Pacheco 
Câmara Municipal 
75780-000 Ipameri - GO

Assunto: Indicação de Emenda Individual ao OGU 2018.

Senhor(a) Vereador(a),

Venho por meio deste a fim de informar que destinei a este município, emenda 
individual de minha autoria n° 14780006, valor R$ 100.000,00, no Ministério da Saúde / Fundo 
Nacional de Saúde, objetivando: Apoio á Manutenção de Unidades de Saúde.

Informo-lhe ainda que o cadastro da referida proposta deverá ser feito 
impreterivelmente até o dia 18/03/2018 no sistema do Fundo Nacional de Saúde.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar os meus votos da mais 
alta estima e continuo a disposição no que fizer necessário.

Atenciosamente,

Deputado Federal 
P P -G O

Câmara dos Deputados | Anexo IV - 2o andar - Gabinete 219 | CEP 70160-900 - Brasília/DF 
Tels (61) 3215-5219/3219 - Fax (61) 3215-2219 | dep.robertobaiestra@camara.leg.br

mailto:dep.robertobaiestra@camara.leg.br


PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

__________________________________________________________

REQUERIMENTO Nº 042/2018

O Vereador que ao final subscreve, nos termos regimentais e

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, solicitar:

Em caráter de urgência, a recuperação com operação
tapa-buracos na Av. Professor Boaventura, no Bairro “Alto do
Cruzeiro”, saída para antigo Hipódromo, nas proximidades da
Subestação.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de meu intermédio tem como

objetivo atender à reivindicação dos moradores e usuários que trafegam pela

referida localidade, a fim de estabelecer melhorares condições de

trafegabilidade e segurança, uma vez que, devido a grande quantidade de

buracos, tem causado prejuízos materiais e dificultado o trânsito, podendo até

mesmo a ocorrências de acidentes.

Face a importância e a urgência deste requerimento, solicito sua

aprovação pelos ilustres pares.

SALA DAS SESSÕES, aos 27 dias do mês de março de 2018

.

Jânio Pacheco
Vereador



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

__________________________________________________________

REQUERIMENTO Nº 043/2018

O Vereador que ao final subscreve, nos termos regimentais e

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, solicitar:

Em caráter de urgência, o patrolamento da estrada
vicinal, com início na GO-330, em frente ao Matadouro
Municipal, passando pela à propriedade do Sr. Merci Carneiro.

JUSTIFICATIVA: A reivindicação de meu intermédio tem como

objetivo atender à solicitação dos proprietários daquela região, haja vista que

a mesma está em difíceis condições de trafegabilidade, causado transtornos

de acesso da população rural a serviços básicos, devido às condições em que

a mesma se encontra.

Espero contar com a compreensão dos ilustres colegas

parlamentares no sentido de votarem a favor desta proposição.

SALA DAS SESSÕES, aos 27 dias do mês de março de 2018
.

Jânio Pacheco
Vereador



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESTADO DE GOIÁS

__________________________________________________________

REQUERIMENTO Nº 044/2018

O Vereador que ao final subscreve, nos termos regimentais e

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, solicitar:

Em caráter de urgência, que seja feita de comum
acordo com a família do Dr. Edson Sugai, a roçagem e limpeza
do mato alto dentro do antigo “Bouganville”, nas margens da
GO-330.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de minha interferência tem como

objetivo atender à reivindicação dos usuários da referida rodovia, visto que o

mato alto está impedindo a total visibilidade na rodovia que margeia o local, o

que de certa forma dará maior segurança ao trânsito naquela localidade.

Face a importância e a urgência deste requerido, solicito sua

aprovação pelos ilustres pares.

SALA DAS SESSÕES, aos 27 dias do mês de março de 2018

.

Jânio Pacheco
Vereador



__________________________________________________________
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

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

BATISTA PEREIRA DA SILVA, 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 27 dias do mês de

março de 2018.

Luísa Pires Caixeta Silva
Vereadora



__________________________________________________________

Curriculum Vitae

Nome: Batista Pereira da Silva

Filiação: Alvelino da Silva e Etelvina de Lima e Silva

Naturalidade: Natal – Rio Grande do Norte

Data de nascimento: 12 de abril de 1938

Identidade: 898261 SSP-GO

CPF: 060.474.241-04

Mora em Ipameri desde 1953.

Casado com a Sra. Joana de Lourdes Almeida e não possuem filhos.

Trabalhava na mineração



__________________________________________________________

Curriculum Vitae – Ricardo José Magalhães Barros

Ricardo José Magalhães Barros é Engenheiro Civil formado pela
Universidade Estadual de Maringá, em 1981, e especializado em políticas públicas
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 2000. Possui mais de 25
anos de experiência na vida pública.

Com 28 anos, foi eleito prefeito de Maringá (1989-1993), sua cidade natal,
tornando-se o mais novo a assumir o cargo no município. Deputado Federal por
quatro mandatos (1995-1998, 1999-2002, 2003-2006 e 2007-2010), sendo líder do
governo Congresso em 2002. Além disso, foi secretário de Indústria, Comércio e
Assuntos do MERCOSUL, do estado do Paraná.

Na Câmara Federal, foi reconhecido como um parlamentar articulador,
participando como presidente e membro de várias comissões, inclusive como
presidente da Frente Parlamentar da Indústria Pública de Medicamentos. Foi Relator
Geral do Orçamento 2016, da Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e
Fiscalização.

Foi membro do Conselho Superior de Infraestrutura da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), entre o período de 2008 a 2010. E
presidente do Conselho Nacional dos Secretários Desenvolvimento Econômico
(Conserdic) entre 2011 e 2012.

Barros é autor do livro De olho no dinheiro do Brasil – Orçamento da União,
agora você pode participar, publicado em 2007.

A Galeria de Ministros do Ministério da Saúde (MS) destina-se a preservar a
memória da instituição e tornar informações de interesse histórico disponíveis ao
público. Apresenta a lista de ministros, organizada por décadas, desde a criação do
MS, com fotografias e uma breve biografia de cada personalidade.

BENFEITORIAS PARA IPAMERI.
• Autorizou a publicação da Portaria de recomposição de Recursos do MAC,

Média e Alta Complexidade.
• Autorizou a renovação da frota do SAMU de Ipameri;
• Autorizou a expansão do SAMU com o incremento de uma ambulância de

suporte avançado USA e uma ambulância USB.



REQUERIMENTO Nº 046/2018

A Vereadora 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, que determine ao setor
competente, que providencie melhorias na sinalização horizontal,
vertical e mini rotatória na Av. Dr. Gomes da Frota, cruzamento
com a Rua Intendente José Vaz.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de minha interferência visa reiterar o

Requerimento nº 075/2017, de minha lavra, no sentido de atender à reivindicação

da nossa comunidade, com relação à organização do trânsito naquele logradouro

público.

Nesta senda, a implantação de melhorias da sinalização horizontal e

vertical naquele local, pois além de ordenar o fluxo, a mini rotatória funcionará

como redutor de velocidade, o que ajudará a diminuir a gravidade de possíveis

acidentes.

Diante disso, espero contar com a compreensão dos ilustres colegas

parlamentares no sentido de votarem a favor desta proposição.

SALA DAS SESSÕES, aos 27 dias do mês de março de 2018.

Luisa Pires Caixeta Pires
Vereadora Luisa da Auto Escola



__________________________________________________________
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

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

ALBINO JOSÉ GASPARIN, 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 27 dias do mês de

março de 2018.

Alan Cézar Rodrigues
Vereador



__________________________________________________________

Curriculum Vitae

Nome: Batista Pereira da Silva

Filiação: Alvelino da Silva e Etelvina de Lima e Silva

Naturalidade: Natal – Rio Grande do Norte

Data de nascimento: 12 de abril de 1938

Identidade: 898261 SSP-GO

CPF: 060.474.241-04

Mora em Ipameri desde 1953.

Casado com a Sra. Joana de Lourdes Almeida e não possuem filhos.

Trabalhava na mineração



__________________________________________________________

Curriculum Vitae – Ricardo José Magalhães Barros

Ricardo José Magalhães Barros é Engenheiro Civil formado pela
Universidade Estadual de Maringá, em 1981, e especializado em políticas públicas
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 2000. Possui mais de 25
anos de experiência na vida pública.

Com 28 anos, foi eleito prefeito de Maringá (1989-1993), sua cidade natal,
tornando-se o mais novo a assumir o cargo no município. Deputado Federal por
quatro mandatos (1995-1998, 1999-2002, 2003-2006 e 2007-2010), sendo líder do
governo Congresso em 2002. Além disso, foi secretário de Indústria, Comércio e
Assuntos do MERCOSUL, do estado do Paraná.

Na Câmara Federal, foi reconhecido como um parlamentar articulador,
participando como presidente e membro de várias comissões, inclusive como
presidente da Frente Parlamentar da Indústria Pública de Medicamentos. Foi Relator
Geral do Orçamento 2016, da Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e
Fiscalização.

Foi membro do Conselho Superior de Infraestrutura da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), entre o período de 2008 a 2010. E
presidente do Conselho Nacional dos Secretários Desenvolvimento Econômico
(Conserdic) entre 2011 e 2012.

Barros é autor do livro De olho no dinheiro do Brasil – Orçamento da União,
agora você pode participar, publicado em 2007.

A Galeria de Ministros do Ministério da Saúde (MS) destina-se a preservar a
memória da instituição e tornar informações de interesse histórico disponíveis ao
público. Apresenta a lista de ministros, organizada por décadas, desde a criação do
MS, com fotografias e uma breve biografia de cada personalidade.

BENFEITORIAS PARA IPAMERI.
• Autorizou a publicação da Portaria de recomposição de Recursos do MAC,

Média e Alta Complexidade.
• Autorizou a renovação da frota do SAMU de Ipameri;
• Autorizou a expansão do SAMU com o incremento de uma ambulância de

suporte avançado USA e uma ambulância USB.



REQUERIMENTO Nº 045/2018

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, providências quanto a
revitalização do canteiro central da Avenida Branca de Aguiar
Machado.

JUSTIFICATIVA: A matéria de minha autoria, tem como objetivo

reiterar o Requerimento nº 093/2017, de minha lavra, que visa atender à

reivindicação da comunidade, devido à grande quantidade de caminhões, carretas

e máquinas agrícolas de grande porte, bem como do intenso movimento de

veículos naquele logradouro público, sendo, uma das principais vias de transporte

e de ligação das cidades circunvizinhas. Diante disso, necessita urgentemente de

melhorar o acesso e revitalizar com um paisagismo apropriado a demanda que

hoje temos na saída para Caldas Novas-GO e um importante polo de recepção

de grãos de nossa Ipameri-GO.

Assim, solicito, aos nobres edis manifestação favorável, tendo em

vista tratar-se de matéria de grande importância para a nossa comunidade.

SALA DAS SESSÕES, aos 27 dias do mês de março de 2018.

Douglas Evangelista Troncha
Vereador



REQUERIMENTO Nº 039/2018

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:

A sinalização vertical e horizontal nas
proximidades do Parque Ecológico “Dr. Rubens Cosac”,
acesso ao Lago, com colocação de faixa de pedestres.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de minha intercessão tem como

objetivo precípuo atender à reivindicação dos usuários e visitantes do citado

parque ecológico, visto que, nas suas imediações os logradouros públicos,
necessitam urgentemente da sinalização horizontal e vertical, sobretudo, com a

demarcação de faixas de pedestres, em pontos estratégicos para melhor auxiliar a

travessia que dão acesso àquele cartão-postal da nossa cidade.

É por esse motivo que solicito a aprovação pelos demais edis, ao

Poder Executivo Municipal, para que atenda ao nosso requerimento, que é de

extrema importância para a segurança da nossa comunidade.

SALA DAS SESSÕES, aos 27 dias do mês de março de 2018.

Marcelo Aparecido Gomes Godoi
Vereador Marcelo Godoi



REQUERIMENTO Nº 040/2018

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:

Inclusão no Programa: “Mais Cultura” do Governo
Federal, em unidades de ensino do nosso município.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de minha interferência tem como
objetivo a inclusão do nosso município no Programa: “Mais Cultura nas Escolas”
que pretende potencializar processos de ensino e aprendizado por meio da
democratização do acesso à cultura e da integração de práticas criativas e da
diversidade cultural brasileira à educação integral, promovendo o diálogo entre
escola e comunidade. Os recursos devem ser usados na contratação de serviços
culturais relacionados às atividades artísticas e pedagógicas.

Na prática, a programação de atividades inclui aulas de capoeira,
confecção de instrumentos, composição musical e palestras com diferentes
temáticas, desenvolvidas também fora do ambiente escolar, como em praças
bairros da nossa cidade. Para integrar ainda mais a comunidade, a equipe
escolar faz questão de convidar os moradores mais antigos para contarem suas
histórias e preparem degustações de comidas com elementos da cultura afro-
brasileira.

Enfim, diante do exposto acima, solicitamos a inclusão do programa
em tela, que será de grande importância para a educação e cultura do nosso
município.

SALA DAS SESSÕES, aos 27 dias do mês de março de 2018.

Ricardo de Oliveira Carneiro
Vereador



REQUERIMENTO Nº 041/2018

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:

Inclusão no Programa: “Programa Saúde na Escola”
do Governo Federal, em unidades de ensino do nosso município.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de minha interferência tem como
objetivo a inclusão do nosso município no Programa: “Programa Saúde na
Escola”, que visa à integração e articulação permanente da educação e da
saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos educandos.

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos
estudantes por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças
e agravos à saúde e de atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das
vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e
jovens da rede pública de ensino.

O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação
Básica, gestores e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de
forma mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Enfim, diante do exposto acima, solicitamos a inclusão do programa
em tela, que será de grande importância para a saúde dos nossos alunados.

SALA DAS SESSÕES, aos 27 dias do mês de março de 2018.

Ricardo de Oliveira Carneiro
Vereador


	001 - Capa Pauta2018.pdf (p.1)
	002 - Pauta Ordinárianº 010-27-03-18.pdf (p.2-5)
	003 - veto.pdf (p.6-8)
	004 - documentos.pdf (p.9-10)
	005 - Req 01-2018 Tapa buraco Professor Boaventura.pdf (p.11)
	005 - Req 02-2018 patrolamento estrada vicinal Merci.pdf (p.12)
	006 - Req 03-2018 Roçagem bouganville.pdf (p.13)
	007 - ProjDecLeg002-2018-Título Batista.pdf (p.14-16)
	008 - requerimento sinalização Av. Dr Gomes da Frota.pdf (p.17)
	008a - ProjDecLeg003-2018-Título Albino José Gasparin.pdf (p.18-20)
	009 - req av Branca de Aguiar.pdf (p.21)
	010 - Requerimento 03-2018 - faixas de pedestres lago.pdf (p.22)
	011 - REQUERIMENTO Nº 005-2018.pdf (p.23)

