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22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 06/06/2018, 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:

● Leitura e votação da Ata da Sessão Ordinária de nº 21/2018, de 05/06/2018.

Convidar o Vereador Alisson José Rosa de Andrade para apresentar seu
trabalho:
- Requerimento nº 85/2018 - Revitalização da Praça “Dário de Souza”,

localizada na Vila Souza, bem como das duas Praças localizadas no Bairro

Monte Castelo.

Convidar o Vereador Alan Cézar Rodrigues para apresentar seu trabalho:
- Emenda nº 001/2018 ao Projeto de Lei nº 25/2018, que: “Institui a Lei de

Diretrizes Orçamentárias e Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração

da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências. ”

Convidar o Vereador Luciano Carneiro Machado para apresentar seu
trabalho:
- Requerimento nº 86/2018 - Em caráter de urgência, operação tapa buracos

na Rua Arapiranga até a Rua 09, na Vila Estrela.

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

ao Projeto de Lei nº 44/2018, de autoria da Vereadora Mara Ney dos Reis
Dias, que: “Institui a Semana Municipal de Educação Física no Município de

Ipameri e dá outras providências”.

- Colocar em 3ª votação o Projeto de Lei nº 24/2018, oriundo do Executivo

Municipal, que: “Autoriza Permuta de Área Pública”.

- Colocar em 3ª votação o Projeto de Lei nº 31/2018, oriundo do Executivo

Municipal, que: “Cria o Residencial ‘Cidade Universitária’ que especifica e dá

outras providências”.

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

3. ASSUNTO DO DIA

5. ENCERRAMENTO
●Próximas Sessões Ordinárias do mês de junho: 12, 19 e 26 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 individualizem e privatizem o atendimento

e dá outras providências. (Lei Municipal nº 3.001/2015).

Para meditar
“Não tente se tornar uma pessoa de sucesso, mas sim uma pessoa de valor. "

(Albert Einstein)
06 de Junho – “ Dia de São Marcellino”.
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REQUERIMENTO Nº 085/2018

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:

Revitalização da Praça Dário de Souza, localizada na
Vila Souza, bem como das duas Praças localizadas no Bairro
Monte Castelo.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de minha interferência tem como

objetivo, atender à reivindicação dos moradores dos Bairros acima elencados,

uma vez que se trata de obras que irão valorizar as áreas e, de igual forma,

permitirão que as famílias aproveitem o espaço.

Diante disso, espero contar com a compreensão dos ilustres colegas

parlamentares no sentido de votarem a favor desta proposição.

SALA DAS SESSÕES, aos 06 dias do mês de junho de 2018.

Alisson Rosa
Vereador



Emenda nº 01 ao Projeto de Lei nº 025/2018 que “Institui a Lei de Diretrizes
Orçamentária, que Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da
Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI faz saber que aprovou as

seguintes Emendas:

1. Emenda Modificativa:

Art. No art. 6º do presente projeto de lei, onde se lê: “... até o limite

de 60% (sessenta por cento) ...”, leia-se: “... até o limite de 40% (quarenta por

cento) ....”.

2. Emenda Modificativa:

Art. No inciso II do parágrafo único do art. 11 do presente projeto de

lei, onde se lê: “... em percentual mínimo de até 40% (sessenta por cento) ...”, leia-

se: “... percentual mínimo de até 40% (quarenta por cento) ....”.

SALA DAS SESSÕES, aos 06 dias do mês de junho de 2018.

Alan César Rodrigues
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 86/2018

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, operação tapa buracos na
Rua Arapiranga até a Rua 09, na Vila Estrela.

JUSTIFICATIVA: A solicitação de minha interferência tem como

objetivo atender à reivindicação dos moradores do local para melhorar as

condições de tráfego no trecho que se encontra com o asfalto comprometido,

dificultando, de igual forma, a mobilidade urbana.

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

Poder Executivo Municipal, para que atenda o requerimento, que é de extrema

importância para o nosso município.

SALA DAS SESSÕES, aos 06 dias do mês de maio de 2018.

Luciano Carneiro Machado
Vereador
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