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Câmara Municipal de Conceição de Ipanema-MG 

Ata da 2ª Sessão da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema –
MG,realizada aos 29 (Vinte nove) dias do mês de Abril de 2016 (dois mil e dezesseis) às 18h:15 

(Dezoito horas e quinze minutos).Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa,Odair José 
Alves Emídio, Paulo Sérgio de Souza Freitas,João da Mata Ferreira,Arilton José Rodrigues, Samuel 

Lopes de Lima,e ausência dos Vereadores Gilmar Henrique,Hudson Luis Alves e Vandelir Ricardo 
Braun.Pelo Presidente,após verificado quorum legal ,declarou reaberta a Sessão.Dando sequência 

reapresentou a pauta do dia. Projeto de Lei nº 02/2016 “Autoriza o Prefeito Municipal a desmembrar, 

desdobrar, individualizar ou extinguir condomínio de parcela, de terreno urbano, de sua propriedade, 
em condomínio com parcelas de propriedade do Município de Conceição de Ipanema e dá outras 
providencias” O Vereador Samuel Lopes de Lima pediu vista do referido projeto, tendo sido acatado 

pelo Plenário. Projeto de Lei nº 04/2016 “Acresce o art. 1º à Lei Municipal nº 647, de 12/12/2007 e 

dá outras providências” O qual foi colocado em discussão e votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 05/2016 “Cria o “CRECHE-COLHEITA”, programa de Creche 

Temporária durante a Colheita de Café em Conceição de Ipanema, e dá outras providências” O qual 

foi apresentado Requerimento pelo Vereador Odair José Alves Emídio, sugerindo Emenda Aditiva no 
Projeto nº 05/2016, tendo sido aprovado pelo Plenário, será devolvido ao Executivo para 

modificações. Finalizando, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão. Não 

havendo mais nada a tratar eu, Kelly Cristina O. S. Alves, secretaria designada, lavro a presente ata 
que após lida e aprovada será assinada, Sala de Reuniões 29 de Abril de 2016. 


