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São Atas para pesquisas e estudos. 

Câmara Municipal de Conceição de Ipanema-MG 

Ata da 2ª Sessão da 1ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema –
MG,realizada aos 26 (Vinte seis) dias do mês de Fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis) às 18h:15 

(Dezoito horas e quinze minutos).Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa,Odair José 
Alves Emídio,Vandelir Ricardo Braun,Paulo Sérgio de Souza Freitas,João da Mata Ferreira, Samuel 

Lopes de Lima,Gilmar Henrique,Hudson Luis Alves,e ausência do Vereador Arilton José 
Rodrigues.Pelo Presidente,após verificado quorum legal,declarou reaberta a Sessão.Prosseguindo o 

Sr.Presidente reapresentou a pauta do dia.Projeto de Lei nº 01/2016 “Autoriza contratação 

temporária com base na Lei Municipal nº 744, de 06/03/01,cria programas que especifica,altera a Lei 

Municipal nº 600, de 2005 em seus artigos 2º ao 8º, e dá outras providências” O qual foi colocado em 

discussão e votação,tendo sido aprovado por 6 votos a favor,e um voto contrário do Vereador Samuel 
Lopes de Lima,justificando que os atuais servidores estão sendo prejudicados com as perdas 

salariais,que já estão chegando a um patamar muito elevado,considerando ainda que existem várias 
pessoas que não tomaram posse;ressaltando também que apresentou uma Emenda Modificativa verbal 

solicitando que apenas aprovassem as vagas que não tiveram no concurso público,porém não foi aceita 

pelo Plenário. Projeto de Resolução nº 01/2016” Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 

Honorário do Ano de 2016” O qual foi colocado em discussão e votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. Projeto de Resolução nº 02/2016” Concede Título Honorífico de Honra ao Mérito e dá 

outras providências”. O qual foi colocado em discussão e votação, tendo sido” O qual foi colocado em 

discussão e votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Finalizando, o Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a Sessão. Não havendo mais nada a tratar eu, Kelly Cristina O. S. Alves, 

secretaria designada, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada, Sala de Reuniões 26 
de Fevereiro de 2016. 

 


