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Ata da 1ª Sessão da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, 

realizada aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete) às 18h: 15 (Dezoito 
horas e quinze minutos).Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa, Fernando Ferraz e 

Silva, Nora Ney Pereira Dias Damascena Dutra, Eduardo da Silva Matos, Elizabeth da Costa e Silva 
Ferreira, João Batista Ferreira de Souza, Odair José Alves Emidio, Emerson Alves Aleixo e ausência 

do vereador  Arilton José Rodrigues. 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 pelo 

Professor Valter Mendes Monteiro. Prosseguindo o Sr. Presidente apresentou a pauta do dia. Projeto 

de Lei nº 04/2017 que “Dispõe sobre a contratação temporária  de Dentista a que se refere o artigo 37, inciso IX, 

da Constituição da República e dá outras providências.” Pedido de Providencia nº 09/2017 da vereadora 

Elisabeth da Costa e Silva Ferreira, a construção  de uma nova caixa  d’água e tratamento da água no 

Povoado de São Barnabé. Pedido de Providência nº 10/2017, da vereadora Elisabeth da Costa e Silva 
Ferreira, que pede a construção do muro na Escola Municipal Neuza Rodrigues Nantes - Nucleada, 

Pedido de Providência nº 11/2017, da vereadora Elisabeth da Costa e Silva Ferreira, para arrumar a 

rede de esgoto no morro da caixa d’ água em São Barnabé. Pedido de Providência nº 12/2017, do 
Vereador Eduardo da Silva Matos solicitação de tomada de providência na manutenção da Iluminação 

Pública na sede do Município de Conceição de Ipanema; Pedido de Providência nº 13/2017, do 
Vereador Fernando Ferraz e Silva, o Estudo para a Diminuir a taxa de iluminação pública, e também 

para reavaliar os intervalos nas classes de percentuais do imposto cobrado na lei 366/1989; Pedido de 

Providência nº 14/2017, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, para regulamentar a Secretaria 

Municipal de Esporte do Município;Pedido de Providência nº 14/2017, do Vereador Fernando Ferraz 

e Silva, para regulamentar a Secretaria Municipal de Esporte do Município; Pedido de Providência nº 

15/2017, do vereador Eduardo da Silva Matos que pedi a reestruturação do Transporte Escolar.Não 

havendo mais nada a tratar eu, 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 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, 

realizada aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete) às 18h:45 (Dezoito 
horas e quarenta e cinco ). Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa, Fernando Ferraz 

e Silva, Nora Ney Pereira Dias Damascena Dutra, Eduardo da Silva Matos, Elizabeth da Costa Silva 
Ferreira, João Batista Ferreira de Souza, Odair José Alves Emídio, Emerson Alves Aleixo e ausência 

do vereador  Arilton José Rodrigues. Pelo Presidente, após verificado quórum legal declarou reaberta a 
Sessão. Prosseguindo apresentou a pauta. Dando seqüência o Sr. Presidente concedeu a palavra ao 
excelentíssimo Prefeito Municipal o Sr. Grosmane Hermsdoff, conforme solicitado através do oficio 

059/2017 do gabinete do Prefeito. Nesta ocasião Sr Prefeito Municipal  trouxe vários esclarecimentos 
a respeito da administração pública em varias áreas, tais como obras, transportes, saneamento básico, 

educação, saúde, etc, o que foi de grande valia e de esclarecedoras informações não só para o 
legislativo como também para toda a comunidade em geral. E seguida foi colocado em plenário para 

apreciação e discussão o Projeto de Lei nº 04/2017 que “Dispõe sobre a contratação temporária de Dentista 

a que se refere o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República e dá outras providências.”Após longa 

discussão, foi pedido vista do referido projeto pelo vereador Fernando Ferraz e Silva que foi aprovado 

por 6 votos favoráveis e 1 voto contra do vereador Emerson Alves Aleixo. Em continuidade foram 

vários pedidos de providencia que seguem:Pedido de Providencia nº 09/2017 da vereadora Elisabeth 

da Costa  e Silva Ferreira, a construção  de uma nova caixa  d’água e tratamento da água no Povoado 

de São Barnabé;Pedido de Providência nº 10/2017, da vereadora Elisabeth da Costa e Silva Ferreira, 

que pede a construção do muro na Escola Municipal Neuza Rodrigues Nantes – Nucleada; Pedido de 

Providência nº 11/2017, da vereadora Elisabeth da Costa e Silva Ferreira, para construção da rede de 

esgoto do morro da Caixa D’água de São Barnabé; Pedido de Providência nº 12/2017, do Vereador 

Eduardo a solicitação de tomada de providência na manutenção da Iluminação Pública na sede do 

Município de Conceição de Ipanema;Pedido de Providência nº 13/2017, do Vereador Fernando 
Ferraz e Silva, o Estudo para a Diminuir a taxa de iluminação pública, e também para reavaliar os 

intervalos nas classes de percentuais do imposto cobrado na lei 366/1989; Pedido de Providência nº 

14/2017, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, para regulamentar a Secretaria Municipal de Esporte 

do Município e o  Pedido de Providência nº 15/2017 – do vereador Eduardo da Silva Matos que pedi 

a reestruturação do Transporte Escolar, tendo sido todos os pedidos acima mencionados aprovados 
por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar eu, Bruno Lopes Dutra, secretario designado, lavrei 

a presente ata que após lida e aprovada será assinada, Sala de Reuniões 28 de Abril de 2017. 

 


