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Ata da 1ª Sessão da 7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, 
realizada aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de Setembro 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, Eduardo da Silva Matos, Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, João Batista Ferreira de 
Souza, Odair José Alves Emidio, Emerson Alves Aleixo e Arilton José Rodrigues. Ausente a 
Vereadora Nora Ney Pereira Dias Damascena Dutra, por motivo de saúde devidamente justificado. 
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 Pároco, João Batista de Oliveira, 
que utilizou a palavra em pedido feito via oficio protocolado nessa egrégia casa, solicitando um tempo 
de vinte minutos de fala, sobre a questão ambiental e a construção de caixas de contenção de água nas 
estradas e nas comunidades rurais do Município. Prosseguindo o senhor Presidente apresentou a pauta 
do dia. Projeto de Lei nº 11/2017 “Autoriza o chefe do Executivo a conceder subvenção e determina 
outras providências”. Pedido de Providencia nº. 28/2017, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, se 
possível calçar a Rua Belizar Saldanha morro sentido a caixa d’água em São Barnabé. Se possível 
calçar a Rua João Floriano de Assis no povoado de São Luiz. Pedido de Providência nº. 29/2017, do 
Vereador Fernando Ferraz e Silva, disponham um auxiliar de passageiros (monitor) nos ônibus 
escolares. Pedido de Providência nº. 30/2017, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, transformar 
Zona Rural em Área urbana o chacreamento Lima e o chacreamento Ferraz. Pedido de Providência 

nº. 31/2017, da Vereadora Elisabeth da Costa e Silva Ferreira, a construção de Caixas de Contenção 
de Água superficiais de chuvas nas estradas do Município e encascalhamento das estradas vicinais do 
Município. Pedido de Providência nº. 32/2017, da Vereadora Elisabeth da Costa e Silva Ferreira, 
melhorias no bueiro perto da Escola Municipal Presidente Vargas no Povoado de São Barnabé e 
encanamento do esgoto do Povoado de São Barnabé no quintal do Sr. João Batista. 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 7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, 
realizada aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de Setembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 18:45 
(Dezoito horas e quarenta e cinco ). Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa, 
Fernando Ferraz e Silva, Eduardo da Silva Matos, Elizabeth da Costa Silva Ferreira, João Batista 
Ferreira de Souza, Odair José Alves Emídio, Emerson Alves Aleixo, Arilton José Rodrigues. Ausente 
a Vereadora Nora Ney Pereira Dias Damascena Dutra, por motivo de saúde devidamente justificado. 
Pelo Presidente, após verificado quórum legal declarou reaberta a Sessão. Prosseguindo colocou em 
plenário para apreciação e discussão o Projeto de Lei nº. 11/2017 “Autoriza o chefe do Executivo a 
conceder subvenção e determina outras providências.” Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de 

Providência nº. 28/2017, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, se possível calçar a Rua Belizar 
Saldanha morro sentido a caixa d’água em São Barnabé. Se possível calçar a Rua João Floriano de 
Assis no povoado de São Luiz. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº. 
29/2017, do Vereador Fernando Ferraz e Silva, disponha um auxiliar de passageiros (monitor) nos 
ônibus escolares. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº. 30/2017, do 
Vereador Fernando Ferraz e Silva, transformar Zona Rural em Área urbana o chacreamento Lima e o 
chacreamento Ferraz. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº. 31/2017, da 
Vereadora Elisabeth da Costa e Silva Ferreira, a construção de Caixas de Contenção de Água 
superficiais de chuvas nas estradas do Município e encascalhamento das estradas vicinais do 
município. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº. 32/2017, da Vereadora 
Elisabeth da Costa e Silva Ferreira, melhorias no bueiro perto da Escola municipal Presidente Vargas 
no Povoado de São Barnabé e encanamento do esgoto do Povoado de São Barnabé no quintal do Sr. 
João batista. 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 29 de Setembro de 2017. 

 

 


