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Ata da 1ª Sessão da 8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 

aos 26 (vinte seis) dias do mês de Outubro 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, Elizabeth da 

Costa e Silva Ferreira, Eduardo da Silva Matos, João Batista Ferreira de Souza, Odair José Alves Emídio, 

Emerson Alves Aleixo e ausência dos Vereadores Arilton José Rodrigues e Nora Ney Pereira Dias 

Damacena Dutra. Pelo Presidente, após verificado quórum legal e a conferência das assinaturas no livro de 

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

Wneliton Brazil Gomes em Provérbios capitulo 29 verso 2, que nos deixou uma breve reflexão. Dando 

seguimento o Sr. Presidente apresentou a pauta do dia, Projeto de Lei nº 13/2018: “Dispõe sobre 

autorização para abrir créditos especiais e contém outras providências.” Pedido de Providência nº35/2018, 

do Vereador Manoel Pereira da Costa, para que providencie o encascalhamento da Serra dos Pereiras e de 

Outros pontos críticos da estrada que liga ao distrito de São Luiz, entre eles na igreja do Cobrador. Pedido 

de Providência nº36/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, o calçamento do restante da Rua Benedito 

Rocha em frente à Igreja Assembleia de Deus em São Luiz. Pedido de Providência nº37/2018, do vereador 

João Batista Ferreira de Souza, que providencie sinalização das Praças Wantuil Antônio de Lima Júnior 

(TU), instalar placas de mão e contra mão ou quebra-molas. Ormindo Gomes de Lima com a mesma 

sinalização. 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 8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 

aos 26 (vinte seis) dias do mês de outubro de 2018 (dois mil e dezoito) às 18h45m (Dezoito horas e quarenta 

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

Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, Eduardo da Silva Matos, João Batista Ferreira de Souza, Odair José 

Alves Emídio, Emerson Alves Aleixo e ausência dos Vereadores Arilton José Rodrigues e Nora Ney Pereira 

Dias Damacena Dutra. Pelo Presidente, após verificado quórum legal declarou reaberta a Sessão. 

Prosseguindo colocou em plenário para apreciação e discussão, Projeto de Lei nº 13/2018: “Dispõe sobre 

autorização para abrir créditos especiais e contém outras providências”, o qual foi aprovado por 5 (cinco) 

votos a 1(Um), tendo sido o voto contrário o Vereador Eduardo da Silva Matos. Pedido de Providência 

nº35/2018, do Vereador Manoel Pereira da Costa, para que providencie o encascalhamento da Serra dos 

Pereiras e de Outros pontos críticos da estrada que liga ao distrito de São Luiz, entre eles na igreja do 

Cobrador. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº36/2018, do Vereador Fernando 

Ferraz e Silva, o calçamento do restante da Rua Benedito Rocha em frente à Igreja Assembleia de Deus em 

São Luiz. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº37/2018, do vereador João Batista 

Ferreira de Souza, que providencie sinalização das Praças Wantuil Antônio de Lima Júnior (TU), instalar 

placas de mão e contra mão ou quebra-molas, Ormindo Gomes de Lima com a mesma sinalização. Que foi 

aprovado por unanimidade. O Sr Presidente comunicou aos nobres colegas que a partir do dia 29 de Outubro 

de 2018, estará no quadro de avisos e no site da Câmara disponível o Decreto 033/2018 que Institui normas 

para apresentação de chapas para o novo biênio 2019/2020 e Edital. 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 26 de Outubro de 2018. 

 


