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Ata da 1ª Sessão da 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 

aos 31(Trinta e um) dias do mês de Agosto 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, Eduardo da Silva Matos, João Batista 

Ferreira de Souza, Odair José Alves Emidio, Arilton José Rodrigues e ausente o Vereador Emerson Alves 

Aleixo. 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 Pastor Sebastião 

Bernardes em Isaías 43:13. Dando seguimento o Sr. Presidente apresentou a pauta do dia especificando a 

existência sobre a mesa de 3(três) pedidos de providência e um requerimento de manifestação do presidente 

do Sindicato, Senhor Léusio Silva, o qual fez uso da palavra prestando uma homenagem as professoras 

presentes. Pedido de Previdência nº 30/2018, do Vereador Eduardo da Silva Matos, que viabilize a 

construção do Muro de arrimo e Sinalize a ponte situados na Av. Geraldo de Barros, e dá outras 

providências. Pedido de Providência nº 31/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, que providencie 

transporte dos funcionários braçais. Pedido de Providência nº 32/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, 

que providencie uniformes e equipamentos de segurança (calças, camisas, bonés e botinas). Requerimento 

Nº 008/2018, Sr Léusio Silva a oportunidade a falar em plenário para passar aos Vereadores e Vereadoras 

desta casa uma rápida palavra de felicitações as professoras aposentadas. 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 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 

aos 31(Trinta e um) dias do mês de Agosto 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, Nora Ney Pereira Dias Damacena Dutra, Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, Eduardo da Silva Matos, 

João Batista Ferreira de Souza, Odair José Alves Emidio, Arilton José Rodrigues e ausente o Vereador 

Emerson Alves Aleixo. Pelo Presidente, após verificado quórum legal declarou reaberta a Sessão. 

Prosseguindo colocou em plenário para apreciação e discussão o Pedido de Previdência nº 30/2018, do 

Vereador Eduardo da Silva Matos, que viabilize a construção do Muro de arrimo e Sinalize a ponte situados 

na Av. Geraldo de Barros, e dá outras providências. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de 

Providência nº 31/2018, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, que providencie transporte dos funcionários 

braçais. Que foi aprovado por unanimidade  e por fim o Pedido de Providência nº 32/2018, do Vereador 

Fernando Ferraz e Silva, que providencie uniformes e equipamentos de segurança (calças, camisas, bonés e 

botinas). Que foi aprovado por unanimidade. De conformidade com Resolução Nº.09/2018 “Concede o 

Título Honorífico de Honra ao Mérito e dá outras Providências”, iniciou-se a Cerimônia de Honra ao Mérito 

as professoras presentes. Em seguida o Vereador Eduardo da Silva Matos, usou a palavra Homenageando a 

todas as professoras proferindo um especial agradecimento. Todos nós tivemos professores diferentes, uns 

que gostamos muito, outros que gostamos mais ainda. Mas todas deixaram sua marca, e todas ficaram 

presentes e contribuíram para a formação de todos os seus alunos como pessoas. Para todas vocês, um 

especial agradecimento! Pela dedicação, pelo empenho, pelo carinho. Porque o trabalho de vocês não se 

limitou apenas a sala de aula. Porque os professores cuidam e se preocupam como pais. Porque são eles que 

preparam e orientam as gerações futuras. E principalmente porque nem sempre o seu trabalho é devidamente 

reconhecido, a todas as professoras devemos eterna gratidão! Deixo aqui meus sinceros agradecimentos a 

todas vocês pelos anos de trabalho junto ao nosso município. Também fez uso da palavra a professora Maria 

do Amparo Host Travassos Costa que em nome das demais professoras presentes agradeceu a Homenagem 

concedida por esta Casa Legislativa a todas as professoras presentes. O Senhor presidente concedeu o uso da 

palavra ao Deputado presente Mario Heringer que também na oportunidade prestou sua homenagem as 

professoras presentes, assim como também fez o uso da palavra o Doutor Marcelo Heringer que na mesma 

esteira  Homenageou as professoras. Ressalva: Na Reunião Ordinária do Dia 29 de Junho de 2018 o Projeto 

de Lei 06/2018, que “Regulamenta o cumprimento de jornada de trabalho de 12 x 36h, no âmbito do 

funcionalismo público do Município de Conceição de Ipanema, e dá Outras Providências” não constou na 

Ata o resultado da votação, que foi reprovado 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 31 de Agosto de 2018. 

 


