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Ata da 2ª 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 Damacena 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 declarou reaberta a Sessão. Prosseguindo 

apresentou a pauta do dia e concedeu a palavra ao Sr. vereador Eduardo da Silva Matos para explicar 

as justificativas de seus pedidos de providências. Em seguida colocou em discussão e votação o Pedido 

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

pensionistas, contratados e comissionados; Foi aprovado por sete votos favoráveis e uma abstenção do 

vereador Emerson Alves Aleixo. E o pedido de Providencia nº 02/2017 que “Solicita equiparação 

salarial – vencimento do tratorista igual ao vencimento do motorista e regularização das funções”. Foi pedido 

vista pelo vereador Odair José Emídio. Pedido de Providência nº 03/2017 que solicita ao Executivo 

que providencie junto ao Departamento de Obras que façam uma vistoria na erosão causada pela 
chuva, no conjunto habitacional Otacílio Antônio da Silva o que foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida o Sr. Presidente explicou o Projeto de Resolução nº 01/2017de sua autoria 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.” Sobre o projeto 

de Resolução Nº 01/2017 foi Pedido Vista pelo Vereador Emerson Alves Aleixo o que foi colocado em 

discussão e votação e foi aprovado por unanimidade o referido pedido de vista. Nesta sessão foi 
também apresentado pelo vereador Emerson Alves Aleixo o requerimento solicitando fornecimento 

para cada vereador a prestação de contas trimestral acompanhada das respectivas copias dos 
documentos que instruem as referidas contas, o que foi aprovado com a ressalva de que nenhum 

documento original poderá ser retirado da casa. Em seguida foi aprovada a proposta do vereador 
Eduardo da Silva Matos a criação de uma comissão para estudo e apreciação do mencionado 

requerimento de prestação de contas. Não havendo mais nada a tratar eu, Bruno Lopes Dutra, 
secretario designado, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada, Sala de Reuniões 24 
de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 


