2017
Pauta da 15ª Sessão Ordinária

“Unidos por Ipameri”
Adm.: 2017/2018

Câmara Municipal de Ipameri
1ª Sessão Legislativa – 18ª Legislatura
26/04/2017

15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 26/04/2017, DA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª LEGISLATURA.
1. ABERTURA DA SESSÃO

 Abertura regimental: “Sob a proteção de DEUS e havendo número legal,
 Leitura Bíblica:
● Convidado para a Sessão:
2. EXPEDIENTE
● Leitura e votação da Ata da Sessão Ordinária de nº 014/2017, de 25/04/2017;
● Leitura do Ofício nº 042/17-RB-CD, do Deputado Federal Roberto Balestra;

Convidar o Vereador Jânio Pacheco para apresentar seu trabalho:
- Requerimento nº 089/2017 - Em caráter de urgência, criação de vagas
destinadas ao embarque e desembarque de alunos, em frente à Escola Estadual
Dom Bosco, com pintura de faixa amarela proibindo estacionamento, bem como
a implantação de placas informando que trata de área escolar para embarque e
desembarque de alunos, conforme abaixo assinado.

Convidar o Vereador Alisson Rosa para apresentar seu trabalho:

“Ipameri, com seu labor mais engrandecerá Goiás”.

declaro aberta a presente Sessão”.

- Requerimento nº 090/2017 - Que sejam construídos sanitários públicos na
Praça Rui Barbosa, Centro;
- Requerimento nº 091/2017 - Que seja projetada e realizada uma “Feira na
Praça Rui Barbosa, para Artesãos, Culinária e Produtores Rurais” aos dias de
Domingos, no período noturno.

Convidar o Vereador Douglas Troncha para apresentar seus trabalhos:
- Requerimento nº 072/2017 - Revitalização das Faixas de Pedestres nas
proximidades de todas as escolas do município de Ipameri e com as Placas
Indicativas.
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- Requerimento nº 092/2017 - Reativar a construção de pontes de concreto prémoldado junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agronegócio para
substituir as pontes de madeira da Rua João Damas – Vila Domingues e Rua
Mascarenhas de Morais – Bairro Village Sul;
- Requerimento nº 093/2017 - Em caráter de urgência, providências quanto a

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

3. ORDEM DO DIA
● Leitura e votação única, em escrutínio secreto do parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº 005/2017, de
autoria do Vereador Alisson Rosa, que “Concede Comenda do Mérito Legislativo
Rubens Edreira Cosac” (à Lamis C. Cosac).
● Leitura e votação única, em escrutínio secreto do parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Decreto Legislativo nº
003/2017, que “Concede Título de cidadania” (à Bruno Guimarães Rodrigues).
●Colocar em 2ª votação o Projeto de Lei nº 036/2017, de autoria do Vereador
Alisson Rosa, que “Denomina Equipe de Saúde da Família – ESF VIII”;

“Ipameri, com seu labor mais engrandecerá Goiás”.

revitalização do canteiro central da Avenida Branca de Aguiar Machado;

●Colocar em 3ª votação o Projeto de Lei nº 021/2017, oriundo do Executivo
Municipal, que “Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
(COMPDEC) do Município de Ipameri e dá outras providências;
Discussão e votação dos Requerimentos apresentados pelos Vereadores, de
acordo com art. 129, do RI.

4. ASSUNTO DO DIA
5. ENCERRAMENTO
●Próximas Sessões Ordinárias do mês de Maio: 02, 09, 16, 23 e 30 às 14:00h
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●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”,

- Foi instituído o “Dia do Ciclismo” no âmbito do Município de
Ipameri-GO e dá outras providências. (Lei Municipal nº 3.053/2016).

“Ipameri, com seu labor mais engrandecerá Goiás”.

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

Para meditar
“Na vida é preciso ter raiz, não âncora. A raiz te alimenta, a âncora te imobiliza!”
(Mário Sérgio Cortella).
25 de abril – “Dia da Contabilidade”.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal ROBERTO BALESTRA

Ofício Circular n° 042/17 RB-CD
Brasília, 20 de março de 2017.

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

Assunto: Ordem Bancária.

Senhor Vereador,
Venho por meio deste informar o pagamento através da Ordem Bancária
20170B811445, proveniente emenda individual de minha autoria n° 14780003, pelo Ministério da
Saúde, objetivando: Aquisição de equipamentos. Processo n° 250001901022001612, valor: R$
200. 000, 00.
Sem mais para o momento, continuo a disposição no que se fizer necessário.
Atenciosamente,

ROBERTO BALESTRA
DEPUTADO FEDERAL
PP GO

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

REQUERIMENTO Nº 089/2017
Os Vereadores que ao final subscreve, nos termos regimentais e
após ouvir o Plenário, requerem providências da Mesa Diretora para junto ao
Executivo Municipal solicitar:

Criação de vagas destinadas ao embarque e
desembarque de alunos, em frente à Escola Estadual Dom
Bosco, com pintura de faixa amarela proibindo estacionamento,
bem como a implantação de placas informando que trata de área
escolar para embarque e desembarque de alunos, conforme
abaixo assinado.
JUSTIFICATIVA: A solicitação de minha interferência visa atender
à reivindicação dos pais de alunos e do transporte escolar, devido às
dificuldades de estacionamento. Diante disso, a referida unidade de ensino, por
estar localizada em frente ao Palácio Municipal Entre Rios, que também tem
seus espaços muito utilizados, recorre em caráter de urgência, da necessita de
uma delimitação para embarque e desembarque escolar, regulamentada
conforme em tela, o que certamente contribuirá para a fluência do trânsito e
segurança dos nossos alunos.
Diante disso, contamos com o apoio dos nobres edis, para a
aprovação dessa matéria que é de grande importância para a segurança dos
motoristas e alunos daquela instituição de ensino.

SALA DAS SESSÕES, aos 26 dias do mês de abril de 2017.

Jânio Pacheco
Vereador

REQUERIMENTO Nº 090/2017
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 sejam construídos sanitários públicos na Praça
Rui Barbosa, Centro.
JUSTIFICATIVA: A solicitação vem ao anseio da comunidade que
tem aquele espaço como um ambiente de lazer e diversão e também pelas
entidades, devido acessibilidade e acomodação agradável tem realizados vários
eventos na localidade, tais como: 1ª Feira Casulando, Cruzada de Ações Sociais
e Evangelização da Igreja Assembleia de Deus.
Diante disso, é um espaço que pode ser melhor aproveitado pelo
Poder Público e pela população, porém, necessita da construção desses
banheiros.
Além do mais, no logradouro público referenciado já possui em
funcionamento um empreendimento na área de alimentação, “lanches rápidos”, o
qual tem público diariamente e por questões legais não pode expandir suas
instalações devido à ausência dos sanitários.
Enfim, o espaço público em tela, virou um ponto de visitação ao
monumento CORES – que é um marco na cidade, invocado pelos ideais olímpicos
de respeito, amizade e excelência, tão presentes em Ipameri, cuja mistura de
povos que convivem harmoniosamente.
Desde já, agradeço a atenção dos nobres Edis e peço a colaboração
pela aprovação deste requerimento.

SALA DAS SESSÕES, ao 26 dia do mês de abril de 2017.
Alisson Rosa
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 091/2017

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 projetada e realizada uma “Feira na Praça
Rui Barbosa, para Artesãos, Culinária e Produtores Rurais” aos
dias de Domingo no período noturno.
JUSTIFICATIVA: A solicitação vem atender inclusive pedidos de
“Feirantes da Praça João Emídio Carneiro”, pessoas que comercializam
artesanatos, produtores rurais pois se torna mais uma alternativa para os
comerciantes e para população adquirir produtos e como lazer de toda
comunidade.

Visando que aos dias de Domingos muitas pessoas se mantém em
seus lares por falta de oportunidades para seu entretenimento ou mesmo modo
de trabalho como os comerciantes.

A Praça Rui Barbosa, possui acessibilidade, excelente localidade e
quando construído os sanitários vem ainda mais aperfeiçoar aquele ambiente.

Agradeço a atenção dos nobres Edis e peço a colaboração pela
aprovação deste requerimento.

SALA DAS SESSÕES, ao 26 dia do mês de abril de 2017.
Alisson Rosa
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 072/2017

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

das

Faixas

de

Pedestres

nas

proximidades de todas as escolas do município de Ipameri e com
as Placas Indicativas.

JUSTIFICATIVA: Por estarem as faixas, em algumas unidades
escolares, muito apagadas como presenciei hoje, na Escola Estadual Michele
Santinone, quando os carros não param para as crianças atravessarem a rua.

Argumento ainda que isso é uma questão muito séria de segurança,
por isso solicito esta ação para resguardar os direitos dos nossos alunos.

SALA DAS SESSÕES, aos 05 dias do mês de abril de 2017.

Douglas Evangelista Troncha
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 092/2017

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:

Reativar a construção de pontes de concreto prémoldado, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Agronegócio, para substituir as pontes de madeira da Rua João
Damas – Vila Domingues e Rua Mascarenhas de Morais – Bairro
Village Sul.

JUSTIFICATIVA: A reativação da fábrica de pontes de concreto pré-

moldado junto à Secretaria de Infraestrutura constituirá uma nova alternativa de
engenharia à municipalidade nas operações de substituição gradativa das pontes
de madeira localizadas nos mananciais urbanos, bem como a destinação do
material substituído à reforma de pontes de madeira na Zona Rural, promovendo
a sustentabilidade nas ações da prefeitura, ao se evitar a retirada de madeira para
reformar pontes.
Nesse sentido, solicito aos nobres pares, consubstanciando na
justificativa exposta a aprovação da presente matéria.

SALA DAS SESSÕES, aos 26 dias do mês de abril de 2017.
Douglas Evangelista Troncha
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 093/2017
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, providências quanto a
revitalização do canteiro central da Avenida Branca de Aguiar
Machado.

JUSTIFICATIVA: A matéria de minha lavra, tem como objetivo
atender à reivindicação da comunidade, devido à grande quantidade de
caminhões, carretas e máquinas agrícolas de grande porte bem como do intenso
movimento de carros nessa região muito importante para a economia de nosso
município necessitando urgentemente de melhorar o acesso e revitalizar com um
paisagismo apropriado a demanda que hoje temos na saída para Caldas Novas e
para importante polo de recepção de grãos de nossa Ipameri.

Assim, solicito, aos nobres edis manifestação favorável, tendo em
vista tratar-se de matéria de grande importância para a Cidade que hoje temos.

SALA DAS SESSÕES, aos 19 dias do mês de abril de 2017.

Douglas Evangelista Troncha
Vereador

