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Ata da 1ª Sessão da 1ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema –MG, 
realizada aos 24 (Vinte e quatro) dias do mês de Fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete) às 18h:00 

(Dezoito horas).Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa, Fernando Ferraz e Silva, 
Nora Ney Pereira Dias Damascena Dutra, Eduardo da Silva Matos, Elizabeth da Costa Silva Ferreira, 

João Batista Ferreira de Souza, Odair José Alves Emídio, Emerson Alves Aleixo e Arilton José 
Rodrigues.Pelo Presidente,após verificado quórum legal e conferência das assinaturas no livro de 

presença,declarou aberta a Sessão.De início foi feita uma oração e uma leitura bíblica e pelo Pastor da 
Igreja Batista Nacional Carlos Costa. Dando sequência o Sr. Presidente apresentou a pauta do dia. 

Pedido de Providência nº 01/2017 que “Solicita reajuste salarial para todos os servidores efetivos, inativos, 

pensionistas, contratados e comissionados; pedido de Providencia nº 02/2017 que “Solicita equiparação 

salarial – vencimento do tratorista igual ao vencimento do motorista e regularização das funções”. Todos de 

autoria do vereador Eduardo da Silva Matos. O vereador Emerson Alves Aleixo apresentou o Pedido 

de Providência nº 03/2017 que requer ao Executivo que providencie junto ao Departamento de Obras 
que façam uma vistoria na erosão causada pela chuva, no conjunto habitacional Atalicio  Antonio da 

Silva, pois a mesma já ocasionou o rompimento da rede de esgoto; Projeto de Resolução nº 01/2017 
que “Altera e Regulamenta dispositivos contidos nas Resoluções de nº 249/98, 265/99, 07/2012, 08/2012, 

01/2015 e 02/2015 e seus Anexos da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema/MG e dá outras 

providencias.” De autoria do vereador Manoel Pereira da Costa. Em seguida o Sr. Presidente justificou 

a ausência do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Grosmane Hermsdorff, que havia solicitado 

através do Oficio 035/2017.  Foi concedido a palavra ao representante do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Conceição de Ipanema-MG o Sr. Léusio Silva que esclareceu a situação de defasagem 

salarial dos servidores municipais nos últimos quatro anos, e pediu atenção ao senhores vereadores e 
foi concedida a palavra ao Pastor  Sebastião Bernardo e também a palavra ao Excelentíssimo  Sr. Vice 

Prefeito Samuel Lopes de Lima e ao Professor Sr. Valter Monteiro, e seguidamente a palavra da Sra. 
Viviane Fontoura Pavione. Não havendo mais nada a tratar eu, o Sr. Presidente encerrou a Sessão, e 
determinou a confecção desta com a convocação para segunda sessão com intervalo de 15 (quinze) 

minutos. 


