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Ata da 1ª Sessão da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 
aos 27(vinte e sete) dias do mês de Abril de 2018 (dois mil e dezoito) 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, Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, Eduardo da Silva Matos, João Batista 
Ferreira de Souza, Emerson Alves Aleixo, Odair José Alves Emidio e Arilton José Rodrigues. Pelo 
Presidente, após verificado quórum legal e a conferência das assinaturas no livro de presença, declarou 
aberta a Sessão. De início foi feita uma leitura bíblica e uma oração pelo assessor jurídico Wneliton Brazil 
Gomes em Eclesiastes capítulo 3 versos de 1 ao 8, que nós deixou um breve palavra de reflexão. Dando 
seguimento o Sr. Presidente leu a pauta do dia, atendendo a Solicitação do Sr. Gilvan Fábio, para apresentar 
o Relatório anual de atividades da EMATER do Município de Conceição de Ipanema. Que nos trouxe um 
relatório detalhado, dos atendimentos e investimentos na agricultura. O Projeto de lei nº 04/2018, do 
Vereador Eduardo da Silva Matos. “Dispõe Sobre a Implantação de Áreas de Lazer por meio da criação de 
rua de lazer no perímetro Urbano do Município de Conceição de Ipanema e dá outras Providências”.  
Projeto de Resolução 001/2018, que dispõe sobre a concessão de Titulo de Honra ao Mérito. Pedido de 

Providência nº 014/2018, do vereador Fernando Ferraz e Silva, que pedi o término da Construção da 
Creche. Pedido de Providência nº 015/2018, do vereador Fernando Ferraz e Silva, que pedi a instalação de 
Academia na Praça nos distritos de São Geraldo, São Luiz e São Barnabé. Pedido de Providência nº 

016/2018, do vereador Fernando Ferraz, Construção de boca de lobo e reforma do calçamento de acesso a 
Quadra Poliesportiva na Avenida Geraldo de Barros. Pedido de Providência nº 017/2018, do vereador 
Fernando Ferraz e Silva, a urbanização dos distritos. Pedido de Providência nº 018/2018, do vereador 
Fernando Ferraz e Silva, utilização das pedras (Paralelepípedo), para calçar os morros da Zona Rural. 
Pedido de Providência nº. 019 /2018, do vereador Fernando Ferraz e Silva, que seja roçado as estradas de 
todo o Município. Pedido de Providência nº 20/2018, da Vereadora Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, a 
manutenção nos refletores do campo no Distrito de São Barnabé. Pedido de Providência nº 21/2018, do 
Vereador Odair José Alves Emidio, a reforma da quadra do Povoado de São Luiz. Pedido de Providência 

nº 22/2018, do Vereador Odair José Alves Emidio, construção de um Bueiro no Córrego do Cotovelo 
(Custodio)-Próximo à casa do Sr. Manoelito. 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 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG, realizada 
aos 27(vinte e sete) dias do mês de Abril de 2018 (dois mil e dezoito) 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, Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, Eduardo da Silva Matos, João 
Batista Ferreira de Souza, Emerson Alves Aleixo, Odair José Alves Emidio e Arilton José Rodrigues. Pelo 
Presidente, após verificado quórum legal declarou reaberta a Sessão. Prosseguindo colocou em plenário para 
apreciação e discussão o Projeto de lei nº 04/2018, do Vereador Eduardo da Silva Matos. “Dispõe Sobre a 
Implantação de Áreas de Lazer por meio da criação de rua de lazer no perímetro Urbano do Município de 
Conceição de Ipanema e dá outras Providências”. Concedeu a palavra ao autor que apresentou uma emenda 
aditiva no inciso I do projeto de lei em epigrafe. Passando a vigorar nestes termos: Inciso “I Inicialmente, 
como projeto piloto, fica instituído pelo prazo de um ano, apenas a Rua Porcino da Luz, iniciando-se no 
numero 85 e terminando no numero 157 na Praça Nossa Senhora da Conceição.” conforme croqui anexo. 
Ambos foram aprovados por unanimidade. Projeto de Resolução 001/2018, que dispõe sobre a concessão 
de Titulo de Honra ao Mérito. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 014/2018, do 
vereador Fernando Ferraz e Silva, que pedi o término da Construção da Creche, que foi aprovado por 
unanimidade. Pedido de Providência nº 015/2018, do vereador Fernando Ferraz e Silva, que pedi a 
instalação de Academia na Praça nos distritos de São Geraldo, São Luiz e São Barnabé, que foi aprovado 
por unanimidade. Pedido de Providência nº 016/2018, do vereador Fernando Ferraz, Construção de boca 
de lobo e reforma do calçamento de acesso a Quadra Poliesportiva na Avenida Geraldo de Barros, o qual foi 
aprovado Pedido de Providência nº 017/2018, do vereador Fernando Ferraz e Silva, a urbanização dos 
distritos. Que foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 018/2018, do vereador Fernando 
Ferraz e Silva, utilização das pedras (Paralelepípedo), para calçar os morros da Zona Rural, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº. 019 /2018, do vereador Fernando Ferraz e Silva, que 
seja roçado as estradas de todo o Município, cujo pedido foi aprovado por unanimidade. Pedido de 

Providência nº 20/2018, da Vereadora Elizabeth da Costa e Silva Ferreira, a manutenção nos refletores no 
campo no Distrito de São Barnabé, o qual foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 

21/2018, do Vereador Odair José Alves Emidio, a reforma da quadra do Povoado de São Luiz, tendo sido o 
referido pedido aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 22/2018, do Vereador Odair José 
Alves Emidio, construção de um Bueiro no Córrego do Cotovelo (Custodio)-Próximo à casa do Sr. 
Manoelito, cujo pedido foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente providenciará copia do Projeto de 

LDO do exercício de 2019, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e 
dá outras providência”, para ser entregue aos senhores Vereadores. 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 27 de Abril de 2018. 

 


