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Ata da 1ª Sessão da 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 

aos 24 (Vinte e Quatro) dias do mês de Novembro de 2017 (dois mil e dezessete) 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 e ausência dos vereadores Odair José Alves Emidio e 

Arilton José Rodrigues por motivos das chuvas. 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 pelo 

Pastor Oziel de Souza, nos deixou uma palavra de reflexão em Eclesiastes 9:10. Prosseguindo o senhor 

Presidente apresentou a pauta do dia. Projeto de Lei n° 09/20017. “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

período 2018-2021, e contém outras providências”. Projeto de Lei n°010/2017. “Estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Conceição de Ipanema para o exercício financeiro de 2018”. Projeto de Lei n° 

012/2017. “Dispõe sobre autorização para abrir crédito especial e contém outras providências”. Projeto de 

Lei n° 013/2017. “Dispõe sobre a Instituição de feriado Municipal e dá outras providências”. Pedido de 

Providencia nº. 39/2017, do Vereador Eduardo da Silva Matos, a limpeza do córrego conceição nos fundos 

das casas citadas a Rua Delegado Alacrino Pereira Dutra e Rua Nair Sanches Jardim de Magalhães e 

canalização do esgoto residencial. Pedido de Providência nº. 40/2017, do Vereador Fernando Ferraz e 

Silva, faça reforma das Escolas Municipais. Pedido de Providência nº. 41/2017, do Vereador Fernando 

Ferraz e Silva, faça uma pracinha em frente da Igreja Santa Luzia. Pedido de Providência nº. 42/2017, do 

Vereador Fernando Ferraz e Silva, faça a canalização das redes de Esgoto nos povoados. Pedido de 

Providência nº. 43/2017, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, que seja feito o plantio de grama no campo 

de futebol de São Geraldo. Pedido de Providência de iniciativa Popular n° 01/2017, instalações de 

câmaras em pontos estratégicos da cidade e vias de acesso, centro comercial, prédio da Polícia Militar com 

acesso da PM pela central de monitoramento, aquisição de viatura com equipamentos e potência necessária, 

buscar pelas vias competentes, o aumento de Efetivo Policial do município. Em Seguida concedeu a palavra 

ao Tenente Bruno de Miranda Fernandes para explicar o pedido de providencia 01 de iniciativa popular, 

também foi concedida a palavra ao vigilante Carlos Junio Pereira autor do referido pedido, que na data de 

dezessete de novembro de dois mil e dezessete entregou uma lista com mais de quinhentas assinaturas 

apoiando este pedido. O Comandante do destacamento de Conceição de Ipanema o Sargento Wagner Knaip 

utilizou da palavra para dizer da importância deste pedido e do grande valor para a cidade de Conceição de 

Ipanema. O soldado Magalhães destacou com a implantação de câmeras a cidade estará monitorada vinte e 

quatro horas por dia. O soldado Mafassini destacou se a cidade implantar este projeto será de grande valia 

para todos, e parabenizou o autor do pedido e toda a comunidade pelo apoio do mesmo. 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 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 

aos 24 (Vinte e Quatro) dias do mês de Novembro de 2017 (dois mil e dezessete) 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 e ausência dos vereadores Odair José Alves Emidio e 

Arilton José Rodrigues por motivos das chuvas. Pelo Presidente, após verificado quórum legal declarou 

reaberta a Sessão. Prosseguindo colocou em plenário para apreciação e discussão. Projeto de Lei n° 

09/20017. “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018-2021, e contém outras providências”. Foi 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 010/2017. “Estima a receita e fixa a despesa do Município de 

Conceição de Ipanema para o exercício financeiro de 2018”. Que foi aprovado Por unanimidade. Projeto de 

Lei n° 012/2017. “Dispõe sobre autorização para abrir crédito especial e contém outras providências”.    Que 

foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 013/2017“Dispõe sobre a Instituição de feriado Municipal 

e dá outras providências”. Que foi aprovado por unanimidade. O Senhor presidente concedeu a palavra ao 

autor do projeto, o Vereador Eduardo que explicou o motivo da apresentação do referido projeto. Que foi 

aprovador por unanimidade. Pedido de Providência nº. 39/2017, do Vereador Eduardo da Silva Matos, a 

limpeza do córrego conceição nos fundos das casas citadas a rua Delegado Alacrino Pereira Dutra e Rua 

Nair Sanches Jardim de Magalhães e canalização do esgoto residencial. Que foi aprovado por unanimidade. 

Pedido de Providência nº. 40/2017, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, faça reforma das Escolas 

Municipais. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº. 41/2017, do Vereador Fernando 

Ferraz e Silva, faça uma pracinha em frente da Igreja Santa Luzia. Que foi aprovado por unanimidade. 

Pedido de Providência nº 42/2017, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, faça a canalização das Redes de 

esgoto nos Povoados. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº. 43/2017, do Vereador 

Fernando Ferraz e Silva, que seja feito o plantio de grama no campo de futebol de São Geraldo. Que foi 

aprovado por unanimidade. Pedido de Providência de iniciativa Popular n° 01/2017, instalações de 

câmaras em pontos estratégicos da cidade e vias de acesso, centro comercial, prédio da Polícia Militar com 

acesso da PM pela central de monitoramento, aquisição de viatura com equipamentos e potência necessária, 

buscar pelas vias competentes, o aumento de Efetivo Policial do município. Que foi aprovado por 

unanimidade. O vereador Eduardo propôs que fizesse uma audiência pública para que passasse às mãos do 

Prefeito o pedido aprovado, todos aprovaram a proposta e será marcado uma data e local para realização da 

audiência publica de iniciativa popular de nº 01/2017. O senhor presidente pediu que fosse distribuído o 

Projeto Lei 014/2017 de autoria da mesa diretora que: “Dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de 

diárias aos Vereadores e Servidores do Poder Legislativo do Município de Conceição de Ipanema-MG e dá 

outras Providências” conforme solicitação por oficio PJI/GAB nº 479/2017, referente procedimento 

administrativo de nº MPMG-0312.17.000098-7 em dezessete de agosto de dois mil e dezessete, para 

regulamentar as despesas com deslocamento de agentes públicos diversa daquele em que tem exercício. E 

aproveitou a oportunidade para convocar todos os vereadores e vereadoras, para ultima Reunião Ordinária 

do ano de dois mil e dezessete, no dia quinze de dezembro de dois mil e dezessete às dezoito horas. 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 24 de Novembro de 2017. 

 


