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Ata da 1ª Sessão da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, 

realizada aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2017 (dois mil e dezessete) às 18h: 15 (Dezoito horas 
e quinze minutos). Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa, Elizabeth da Costa e 

Silva Ferreira, Fernando Ferraz e Silva, Eduardo da Silva Matos, João Batista Ferreira de Souza, 
Odair José Alves Emídio, Emerson Alves Aleixo, Arilton José Rodrigues e a ausência justificada da 

vereadora Nora Ney Pereira Dias Damascena Dutra. 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 e uma oração pelo Pr. Carlos Costa da Igreja Batista Nacional. Prosseguindo o Sr. 

Presidente apresentou a pauta do dia. Projeto de lei Nº 05/2017. “Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da lei orçamentária de 2018 e dá outras providências.”; Projeto de Lei 06/2017 que 

“Torna entidade Pública a Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais do Município de 

Conceição de Ipanema, Córrego Alto São Luiz e Região; e o Pedido de Providência 016/2017 que 

pedi a Instalação de Novas Placas de Sinalização e logradouros Públicos; Pedido de Providência 

017/2017 que “Requer instalação de Lixeiras de grandes portes na Escola Municipal Professora 

Neuza Rodrigues Nantes (Núcleo), nos povoados de São Geraldo, São Barnabé e São Luiz e lixeiras 

comum na sede do Município, de autoria do Vereador Eduardo; Pedido de Providência 018/2017 

que pedi a Manutenção da estrada que dá acesso ao ETA da sede de Conceição de Ipanema; Pedido 

de Providência 019/2017 que pedi “Construção de banheiros e cobertura na quadra no distrito de 

São Luiz, de autoria do Vereador Fernando; Pedido de Providência 020/2017 que pedi “Podar ou 

corte da arvore que está próximo ao KM 5 da MG Geraldo de Barrios, do vereador Odair Alves 

Emidio; Pedido 021/2017 “Construção de ponte de acesso a propriedade do Sr. Alair dos Santos 

Trindade no córrego Mexerico” dos vereadores Fernando e Eduardo; Pedido de Providencia 

022/2017 “Construção da rede pluvial ou canaleta no povoado de São Barnabé” da Vereadora Nora 

Ney, Pedido de Providência 023/2017 que pedi a “Construção de quebra-molas, nas avenidas 
Pastor Benjamim, Geraldo de Barros e Rua Porcino da Luz” de autoria do Vereador Eduardo. Não 

havendo mais nada a tratar foi determinada a confecção desta com a convocação para a segunda 
sessão com intervalo de 15(quinze) minutos.   
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Ata da 2ª Sessão da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, 

realizada aos 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2017 (dois mil e dezessete) às 18h: 30 (Dezoito horas 
e trinta minutos). Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa, Elizabeth da Costa e Silva 

Ferreira, Fernando Ferraz e Silva, Eduardo da Silva Matos, João Batista Ferreira de Souza, Odair José 
Alves Emidio, Emerson Alves Aleixo, Arilton José Rodrigues e a ausência justificada da vereadora 

Nora Ney Pereira Dias Damascena Dutra. Pelo Presidente, após verificado quórum legal declarou 

reaberta a Sessão. Prosseguindo apresentou o Projeto de lei Nº 05/2017. “Dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e dá outras providências.” Que foi colocado em 

discussão em seguida em votação, e foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei 06/2017 que 

“Torna entidade Pública a Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais do Município de 

Conceição de Ipanema, Córrego Alto São Luiz e Região; foi colado em discussão e após em 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente colocou os pedidos de 

providências em discussão, após os vereadores autores de cada pedido esclarecerem os mesmos, 

foram todos colocados  em votação e aprovados por unanimidade. Foram eles: Pedido Providência 

016/2017 que pedi a Instalação de Novas Placas de Sinalização e logradouros Públicos; Pedido de 

Providência 017/2017 que “Requer instalação de Lixeiras de grandes portes na Escola Municipal 

Professora Neuza Rodrigues Nantes (Núcleo), nos povoados de São Geraldo, São Barnabé e São 

Luiz e lixeiras comum na sede do Município, de autoria do Vereador Eduardo; Pedido de 

Providência 018/2017 que pedi a Manutenção da estrada que dá acesso a ETA da sede de Conceição 

de Ipanema; Pedido de Providência 019/2017 que pedi “Construção de banheiros e cobertura na 

quadra no distrito de São Luiz, de autoria do Vereador Fernando; Pedido de Providência  020/2017 

que pedi “Podar ou corte da arvore que está próximo ao KM 5 da MG Geraldo de Barrios, do 

vereador Odair Alves Emídio; Pedido Providência 021/2017 “Construção da ponte de acesso a 

propriedade do Sr. Alair dos Santos Trindade no córrego Mexerico” dos vereadores Fernando e 

Eduardo; Pedido de Providencia 022/2017 “Construção da rede pluvial ou canaleta no povoado de 

São Barnabé” da Vereadora Nora Ney e o  Pedido de Providência 023/2017 que pedi a “Construção 

de quebra-molas, nas avenidas Pastor Benjamim, Geraldo de Barros e Rua Porcino da Luz” de 
autoria do Vereador Eduardo. O Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sócio Diretor da Saar 

Incorporadora o Sr. Mauricio Saar, que explicou as necessidades de aprovação do referido projeto 
recebido nesta Casa de Lei com número 07/2017, na data de 23 de Junho de 2017. Na oportunidade 
os senhores vereadores usaram a palavra referente ao projeto. O Sr. Presidente comunicou a todos os 

vereadores que o projeto será distribuído, colocado em pauta e apreciado no dia 03 (três) do mês de 
Julho às 18:00 (dezoito horas), na reunião extraordinária para a qual ficam desde já os senhores 

vereadores devidamente convocados. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente encerrou a 
Sessão eu, Wenderson Ambrosio Vasconcellos, secretario designado, lavro a presente ata que após lida 

e aprovada será assinada, Sala de Reuniões 30 de Junho de 2017. 

 


