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

aos 23(vinte três) dias do mês de Fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) 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, Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, João Batista 

Ferreira de Souza, Emerson Alves Aleixo, Odair José Alves Emidio e 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 e uma oração pelo assessor jurídico desta Casa em 

Eclesiastes 12:13. O Sr. Presidente concedeu a palavra ao representante do Sindicato dos Servidores 

Municipais de Conceição de Ipanema, o Sr. Leusio Silva que deixou uma reflexão sobre qual valor que os 

professores aposentados do Município receberam, deram a vida em favor da Educação, e que os vereadores 

analisassem esta causa com carinho. Prosseguindo o senhor Presidente apresentou a pauta do dia. Projeto de 

Lei complementar n° 01/2018. “Regulamenta o cumprimento de jornada de trabalho de 12h x 36h, no 

âmbito do funcionalismo público do Município de Conceição de Ipanema, e dá outras providências.”  Que 

foi retirado da pauta a pedido de oficio 044/2018 do Executivo. Projeto de Lei n° 02/2018. “Dispõe sobre 

autorização para abrir crédito especial e contém outras providências.” Pedido de Providência nº 01/2018, 

do Vereador Eduardo da Silva Matos, que o Poder Executivo Municipal viabilize parcerias para a construção 

de um matadouro de bovinos e suínos no município, e da outras providências. Pedido de Providência nº. 

02/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, em relação de mais apoio à Secretária de Agricultura.  

Pedido de Providência nº 03/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, a construção de uma Ponte em 

concreto armado, que liga São Geraldo a Santa Filomena. Pedido de Providência nº04/2018, do Vereador 

Eduardo da Silva Matos, que seja concedido gratificação ao Servidor Auxiliar de Serviços Gerais – Lotado 

no Cemitério Municipal de Conceição de Ipanema - MG. O valor de até 50% (Cinquenta por cento) 

calculados sobre o valor do vencimento base do cargo de carreira do servidor. Pedido de Providência 

nº05/2018, da Vereadora Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, que pedi encascalhamento da estrada que liga 

o povoado de São Barnabé a Sede do Município e São Barnabé a Ipanema. Pedido de Providência 

nº06/2018, da Vereadora Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, que pedi manutenção da Estrada que liga o 

Povoado de São Barnabé ao Povoado de São Luiz. Requerimento, do Vereador Eduardo da Silva Matos, 

que seja encaminhado a esta egrégia casa cópia dos seguintes documentos: Cópia dos Atos Administrativos 

referentes às contratações; Processo de Contratação, contendo cargos / Função, n° de Vagas, Vencimento, 

Escolaridade e Fundamentação Legal; Cópia dos Contratos; Cópia da folha de pagamento de todos os 

servidores, referente aos meses de Novembro, Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018; Leis que 

autorizarão as contratações; Requerimento Solicitado, pelo executivo, que seja indicado um representante 

titular e um suplente desta entidade para fazer parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. 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 1ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 

aos 23(vinte três) dias do mês de Fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) 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, Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, João 

Batista Ferreira de Souza, Emerson Alves Aleixo, Odair José Alves Emidio e Arilton José Rodrigues. Pelo 

Presidente, após verificado quórum legal declarou reaberta a Sessão. Prosseguindo colocou em plenário para 

apreciação e discussão. Projeto de Lei n° 02/2018. “Dispõe sobre autorização para abrir crédito especial e 

contém outras providências.” Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 01/2018, do 

Vereador Eduardo da Silva Matos, que o Poder Executivo Municipal viabilize parcerias para a construção de 

um matadouro de bovinos e suínos no município, e da outras providências. Que foi aprovado por 

unanimidade. Pedido de Providência nº. 02/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, em relação de 

mais apoio à Secretária de Agricultura. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 

03/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, a construção de uma Ponte em concreto armado, que liga 

São Geraldo a Santa Filomena. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº04/2018, do 

Vereador Eduardo da Silva Matos, que seja concedido gratificação ao Servidor Auxiliar de Serviços Gerais 

– Lotado no Cemitério Municipal de Conceição de Ipanema-MG. O valor de até 50% (Cinquenta por cento) 

calculados sobre o valor do vencimento base do cargo de carreira do servidor. Que foi aprovado por 

unanimidade. Pedido de Providência nº05/2018, da Vereadora Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, que pedi 

encascalhamento da estrada que liga o povoado de São Barnabé a Sede do Município e São Barnabé a 

Ipanema. Foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº06/2018, da Vereadora Elizabeth da 

Costa e Silva Ferreira, que pedi manutenção da Estrada que liga o Povoado de São Barnabé ao Povoado de 

São Luiz, que foi aprovado por unanimidade. Requerimento, do Vereador Eduardo da Silva Matos, que seja 

encaminhado a esta egrégia casa cópia dos seguintes documentos: Cópia dos Atos Administrativos 

referentes às contratações; Processo de Contratação, contendo cargos / Função, n° de Vagas, Vencimento, 

Escolaridade e Fundamentação Legal; Cópia dos Contratos; Cópia da folha de pagamento de todos os 

servidores, referente aos meses de Novembro, Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018; Leis que 

autorizarão as contratações; que foi aprovado por unanimidade. Requerimento Solicitado, pelo executivo, 

que seja indicado um representante titular e um suplente desta entidade para fazer parte do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Sendo indicado e aprovado por todos Odair Alves Emidio 

titular e suplente Elizabeth da Costa e Silva Ferreira. 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 23 de Fevereiro de 2018. 

 


