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Ata da 1ª Sessão da 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 

aos 23(vinte três) dias do mês de Março 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, Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, João Batista Ferreira de Souza, Emerson 

Alves Aleixo, Odair José Alves Emidio e Arilton José Rodrigues e ausência do vereador Eduardo da Silva 

Matos. 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 Wneliton Brazil Gomes no livro de Tiago capitulo 3, versos  2 ao 12, e nos deixou uma breve palavra 

de reflexão. Dando seguimento o Sr. Presidente leu a pauta do dia: Pedido de Providência nº 07/2018, do 

vereador Fernando Ferraz e Silva, a construção de um Bueiro (Boca de Lobo), na Rua Vereador Luiz Borel 

Sobrinho. Pedido de Providência nº. 08/2018, do vereador Fernando Ferraz e Silva, o abastecimento de 

água na sede do Município. Pedido de Providência nº 09/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, a 

construção de um muro de Arrimo, na Avenida Geraldo de Barros 305, na casa da senhora Lurdes 

Marcelina. Pedido de Providência nº10/2018, do Vereador Emerson Alves Aleixo, Instalação de Postes 

com luminárias nas localidades próximo a ponte que liga na MG Geraldo de Barros, e instalação de 

luminárias nos postes da Rua Alexandre Rodrigues de Carvalho que dá acesso ao conjunto habitacional 

Atalício Antônio da silva. Pedido de Providência nº11/2018, do Vereador Odair José Alves Emídio, que 

seja feita a manutenção nos refletores do campo no Distrito de São Luiz. Pedido de Providência nº12/2018, 

do Vereador Odair José Alves Emídio, tampar o bueiro na Rua Otomar Braun e conserto do muro ao lado do 

campo. Pedido de Providência nº13/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, em relação aos problemas 

no bueiro no Córrego São Domingos, perto da propriedade do Sr. Nelo Iéu, próximo ao povoado de São 

Geraldo. Pedido de Providência nº14/2018, do vereador João Batista de Souza, que pedi providencia para 

arrumar o calçamento da travessa Pastor Benjamim. 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 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 

aos 23(vinte três) dias do mês de Março 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, Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, João Batista Ferreira de Souza, 

Emerson Alves Aleixo, Odair José Alves Emidio e Arilton José Rodrigues e ausência do vereador Eduardo 

da Silva Matos. Pelo Presidente, após verificado quórum legal declarou reaberta a Sessão. Prosseguindo 

colocou em plenário para apreciação e discussão. Pedido de Providência nº 07/2018, do vereador Fernando 

Ferraz e Silva, a construção de um Bueiro (Boca de Lobo), na Rua Vereador Luiz Borel Sobrinho. Que foi 

aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº. 08/2018, do vereador Fernando Ferraz e Silva, o 

abastecimento de água na sede do Município. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência 

nº 09/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, a construção de um muro de Arrimo, na Avenida Geraldo 

de Barros 305, na casa da senhora Lurdes Marcelina. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de 

Providência nº10/2018, do Vereador Emerson Alves Aleixo, Instalação de Postes com luminárias nas 

localidades próximo a ponte que liga na MG Geraldo de Barros, e instalação de luminárias nos postes da rua  

Alexandre Rodrigues de Carvalho que dá acesso ao conjunto habitacional Atalício Antônio da silva. Que foi 

aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº11/2018, do Vereador Odair José Alves Emídio, que 

seja feita a manutenção nos refletores do campo no Distrito de São Luiz. Que foi aprovado por unanimidade. 

Pedido de Providência nº12/2018, do Vereador Odair José Alves Emídio, tampar o bueiro na Rua Otomar 

Braun e conserto do muro ao lado do campo. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência 

nº13/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, em relação aos problemas no bueiro no Córrego São 

Domingos, perto da propriedade do Sr. Nelo Iéu, próximo ao povoado de São Geraldo. Que foi aprovado por 

unanimidade. Pedido de Providência nº14/2018, do vereador João Batista de Souza, que pedi providencia 

para arrumar o calçamento da travessa Pastor Benjamim. Que foi aprovado por unanimidade. 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 Março de 2018. 

 


