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Ata da 1ª Sessão da 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 

aos 15 (Quinze) dias do mês de Dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 18h: 15m (Dezoito horas e 

quinze minutos). Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa, Fernando Ferraz e Silva, Nora 

Ney Pereira Dias Damacena Dutra, Eduardo da Silva Matos, João Batista Ferreira de Souza, Emerson Alves 

Aleixo, Odair José Alves Emidio e Arilton José Rodrigues e ausência justificada da vereadora Elizabeth da 

Costa e Silva Ferreira. Pelo Presidente, após verificado quórum legal e conferência das assinaturas no livro 

de presença, declarou aberta a Sessão. De início foi feita uma leitura bíblica e uma oração pelo assessor 

jurídico desta casa o senhor Wneliton Brazil Gomes, nos deixou uma palavra de reflexão em Salmos 

dezenove verso dois, sobre mais um ano que se encerra e agradecemos a Deus por mais esta graça 

alcançada. Prosseguindo o senhor Presidente apresentou a pauta do dia. Projeto de Lei n° 14/20017. 

“Dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do poder Legislativo 

do Município de Conceição de Ipanema-MG e dá outras providencias.”, Projeto de Lei n°015/2017. 

“Institui nossa Senhora da Conceição como Padroeira do Município, designando ainda o dia 08 de dezembro 

como data comemorativa e feriado no calendário oficial do Município.” Pedido de Providência nº. 

44/2017, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, que estes locais citados possam ter uma atenção primária: 

Ponte do Sr. Agnel Rodrigues; Ponte do Sitio do Cininho Vieira. Pedido de Providência nº. 45/2017, do 

Vereador Eduardo da Silva Matos, a construção de duas pontes de concreto armado, na estrada vicinal do 

Córrego do Angelim uma ponte perto do sitio do Benjamim, e a outra ponte perto da antiga casa do Sr. 

Floriano. Pedido de Providência nº 46/2017, do Vereador Manoel Pereira da Costa, para que providencie a 

recuperação do corrimão da ponte sobre o Rio José Pedro e solucionar o problema de acumulo de barro 

sobre a mesma. Pedido de Providência nº47/2017, do Vereador Eduardo da Silva Matos, requer pagamento 

de incentivo adicional ao Agente comunitário de saúde-(ACS) e Agentes de combate a endemias-(ACE). 

Com previsão na Lei 12.994/14. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente encerrou a Sessão, e 

determinou a confecção desta com a convocação para segunda sessão com intervalo de 15 (quinze) minutos. 
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Ata da 2ª Sessão da 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 

aos 15 (quinze) dias do mês de Dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 18:45 (Dezoito horas e quarenta 

e cinco minutos). Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa, Fernando Ferraz e Silva, Nora 

Ney Pereira Dias Damacena Dutra, Eduardo da Silva Matos, João Batista Ferreira de Souza, Emerson Alves 

Aleixo, Odair José Alves Emidio e Arilton José Rodrigues e ausência justificada da vereadora Elizabeth da 

Costa e Silva Ferreira. Pelo Presidente, após verificado quórum legal declarou reaberta a Sessão. 

Prosseguindo colocou em plenário para apreciação e discussão. Projeto de Lei n° 14/2017. “Dispõe sobre 

as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do poder Legislativo do Município 

de Conceição de Ipanema-MG e dá outras providencias.” Que foi aprovado por unanimidade. Projeto de 

Lei n°15/2017. “Institui nossa Senhora da Conceição como Padroeira do Município, designando ainda o dia 

08 de dezembro como data comemorativa e feriado no calendário oficial do Município.” Que foi aprovado 

por unanimidade. Pedido de Providência nº. 44/2017, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, que estes 

locais citados possam ter uma atenção primária: Ponte do Sr. Agnel Rodrigues; Ponte do Sitio do Cininho 

Vieira, no córrego do Angelim. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº. 45/2017, do 

Vereador Eduardo da Silva Matos, a construção de duas pontes de concreto armado, na estrada vicinal do 

Córrego do Angelim uma ponte perto do sitio do Benjamim, e a outra ponte perto da antiga casa do Sr. 

Floriano. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 46/2017, do Vereador Manoel 

Pereira da Costa, para que providencie a recuperação do corrimão da ponte sobre o Rio José Pedro e 

solucionar o problema de acumulo de barro sobre a mesma. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de 

Providência nº47/2017, do Vereador Eduardo da Silva Matos, requer pagamento de incentivo adicional ao 

Agente comunitário de saúde-(ACS) e Agentes de combate a Endemias-(ACE). Com previsão na Lei 

12.994/14. O vereador autor do pedido solicitou a palavra para esclarecer alguns detalhes, concedido pelo 

senhor presidente, destacou que o governo Federal já liberou os recursos para ser repassado aos agentes de 

saúde, e até a presente data o governo Municipal não repassou os recursos de direito aos agentes. Que foi 

aprovado por unanimidade. Ainda em tempo o senhor presidente, comunicou o recesso parlamentar e 

desejou boas festas e feliz ano novo a todos os presentes. Não havendo mais nada a tratar eu, Wildima de 

Fátima Benízio da Silva, secretaria designada, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada, 

Sala de Reuniões 15 de Dezembro de 2017. 

 


