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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG, 

REALIZADA NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, no horário 

das dezenove horas, no Salão Nobre “Luiz Ornelas de Podestá”, edifício próprio da 

Câmara Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência 

da Vereadora Maísa Renata Batista Gianini e Secretariada pela Vereadora Primeira 

Secretária, Vanda Célia da Silva,  reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em 

caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pela Vereadora Primeira-Secretária dos Senhores Vereadores: Daniel 

Galdino Barbosa Filho, Fábio Mendes Ferreira, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga e 

Vitor Espedito Megda. Em seguida, a Sra. Presidente solicita ao Vereador Daniel 

Galdino Barbosa Filho que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, 

abençoando esta nossa Sessão Ordinária. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente 

cumprimenta todos os presentes e passa-se a fase do EXPEDIENTE, a Sra. Presidente 

solicita a Primeira Secretária, Sra. Vanda Célia da Silva, que proceda a leitura das 

correspondências constantes no expediente, as quais ficarão arquivadas nas 

dependências da Secretaria da Câmara. A matéria é considerada de deliberação 

pelos(as) Senhores(as) Vereadores(as) presentes. Em seguida, passa-se ao USO DA 

TRIBUNA LIVRE. A Sra. Presidente concede a palavra ao Sr. Cléber Donizetti Campos, 

que aceitou o convite desta Câmara, a pedido do Vereador Vanderlei Aparecido Braga, 

para aqui nos prestar esclarecimentos sobre questionamentos dos Servidores 

Municipais (filiados ao Sindicato ou não) a respeito do boato que prevê a troca da cesta 

básica por ticket alimentação.  E falar sobre a importância desta cesta básica para as 

famílias dos Servidores públicos Municipais. De uso da palavra o Sr. Cléber diz ter 

recebido o convite desta Casa para estar aqui nesta noite e se coloca a disposição aos 

Senhores Vereadores para no que tiverem dúvidas poder esclarecê-los. O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga diz ter sugerido este convite, porque nos últimos dias foi 

muito questionado pelos Servidores sobre esta possibilidade de substituição da cesta 

básica pelo ticket alimentação, e sempre respondia aos questionamentos de que em sua 

opinião seria isso um boato e realmente foi comprovado pela pesquisa realizada que a 

maioria dos Servidores não querem esta troca e hoje temos a certeza de que a cesta irá 

continuar e queremos saber do Senhor Cléber a importância que tem esta cesta básica 

aos Servidores Municipais. Diz que aproveitará da oportunidade para comentar sobre 

os perrengues passados pelos Vereadores em gestões passadas, onde o Executivo 

estipulava um percentual de reajuste salarial, nos enviava o Projeto e na discussão do 

mesmo pelas Comissões os membros do Sindicato se faziam presentes com a 

solicitação de aumento deste percentual, o que é inviável para os Vereadores fazerem, 

pois não podem sugerir emenda a um Projeto que causará aumento de despesas ao 

Município. Assim indaga se o Sindicato já está conversando com o Executivo sobre 

este reajuste a ser dado a partir do ano que vem. O Sr. Cléber diz que a cesta básica é 

de suma importância para os funcionários, levando-se em consideração que a maioria 

dos Servidores recebem um salário mínimo ou pouco mais que isso, e por muitas vezes 
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os seus holerites ao final do mês ficam zerados por contas dos vales que adiantam junto 

ao Sindicato. Diz ter saído essa conversa e rumores de que teria sim uma possível troca 

da cesta básica pelo ticket alimentação e assim fizeram uma nota de esclarecimento, 

por que o Sindicato começou receber muitas ligações e questionamentos a respeito do 

assunto, assim foi realizada uma pesquisa/enquete, onde foi constatado que 

87%(oitenta e sete por cento) dos Servidores Municipais são contrários a esta mudança, 

se é que a mesma iria existir, e a partir deste resultado soltou a nota de esclarecimento, 

porque esta havendo grande questionamento por parte dos Servidores. Diz que a 

posição do Sindicato conforme a grande maioria dos Servidores também é contrária 

em virtude aos fatores citados anteriormente e sem esta cesta básica muitas famílias 

não teriam alimentos em casa. Lembrando que são duas empresas que fornecem as 

cestas básicas ao Município, Amazônia e Ubatuba, as quais são empresas atacadistas, 

contratadas a partir da realização de licitação, e estas cestas saem por um preço bem 

menor, que se fossemos comprar em um supermercado, lembrando que a licitação é 

aberta a todos os comércios locais(supermercados) ou não locais, interessados a 

participarem. Lembrando ainda a questão da inflação, vemos diariamente os produtos 

alimentícios subindo de preços, e este novo mecanismo de compra dos produtos 

diminuiria muito o poder de compra e prejudicaria a aquisição dos produtos da cesta 

básica e por isso o Sindicato se manifestou totalmente contrário a essa ideia. A respeito 

do reajuste salarial já estão pensando sim sobre o assunto,  diz ter solicitado 

informações ao Chefe do Executivo a respeito de arrecadação e índice de pessoal, pois 

temos conhecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e temos que respeitar este 

percentual, mas ainda não obteve resposta do Executivo, lembrando que a inflação 

deste ano vai ser alta e se faz necessário um aumento real aos salários do Servidores, 

pois o último reajuste foi somente a reposição salarial cobrindo somente a inflação e 

diz não saber ainda qual o índice que poderá ser proposto pelo Sindicato, terá que se 

analisar os dados solicitados ao Executivo, mas com certeza terá que ser um índice 

considerável. O Vereador Vitor Espedito Megda de uso da palavra sugere a Sra. 

Presidente que se constitua uma Comissão de Vereadores para acompanhar a 

conversação entre o Sindicato e Executivo sobre o reajuste salarial dos Servidores 

Municipais, para que fiquemos a par do que está acontecendo e para termos 

conhecimento e estarmos mais inteirados sobre o percentual proposto pelo Sindicato e 

o que coube no Orçamento Municipal.  O Vereador Vanderlei agradece a 

disponibilidade e presença do Sr. Cléber nesta Casa e diz que a nota de esclarecimento 

feita pelo Sindicato foi de suma importância para esclarecer os Servidores do que 

estava acontecendo e que realmente se tratavam de boatos, lembrando que quando o 

Projeto desta cesta básica foi votado, foi a realização de um sonho dos Servidores. 

Deixa seu agradecimento pelo atendimento a seu pedido de presença nesta Casa para 

esclarecimentos,  mesmo sabendo que trata-se de um assunto encerrado diante da 

enquete feita junto aos Servidores Municipais. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido de 

uso da palavra indaga quantos Servidores tem a Prefeitura Municipal, quantos são 

sindicalizados e quantas cestas básicas são compradas mensalmente para esta 

distribuição junto aos Servidores. O Sr. Cléber informa ter 498 Servidores Municipais, 

263 são filiados ao Sindicato, e é comprada uma quantidade de cestas básicas que 
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atende todos os Servidores Municipais (498), e mais algumas cestas básicas que são 

fornecidas pela Assistência Social a famílias de baixa renda. O Vereador Pedro Sérgio 

parabeniza o trabalho realizado pelo Sr. Cléber frente ao SEMPRE e diz que esta Casa 

estará sempre de portas abertas para tratar de assuntos e necessidades deste Sindicato. 

O Sr. Cléber agradece pela oportunidade e diz que o Sindicato quer ser um parceiro do 

Executivo para conseguirem melhorias para os Servidores, diz ter saído muitos 

comentários de que era politicagem e não tem nada disso, o que o Sindicato quer é uma 

parceria com o Executivo para melhorar para os funcionários e esta cesta básica é de 

suma importância para os mesmos, porque diante da quantidade de vales que é 

fornecida mensalmente, podemos identificar que os funcionários estão endividados, 

vale ressaltar, que 74% da população brasileira encontra-se totalmente endividada. 

Informa que fez a solicitação ao Executivo de um terreno, para implantação de uma 

horta de verduras para distribuição gratuita aos Servidores Municipais, assim solicita 

o apoio dos nobres Vereadores junto ao Executivo para esta realização. A Vereadora 

Vanda Célia da Silva de uso da palavra parabeniza a iniciativa do Sr. Cléber em trazer 

estas informações a toda população e principalmente  aos Servidores, manifesta seu 

reconhecimento pelo tão pouco tempo que assumiu a presidência do Sindicato e tem 

demonstrado um belo trabalho e democrático, realizando esta enquete e demonstrando 

o desejo da maioria, de forma democrática, salienta que sabemos que foi o boato de 

uma conversa que trouxe a tona o assunto, o qual foi debatido e resolvido de forma 

democrática e isso é muito importante. Diz saber que um pequeno percentual de 

Servidores gostaria sim que fosse substituída a cesta pelo ticket, mas na democracia 

prevalece a escolha da maioria, a qual optou pela permanência da cesta básica. A Sra. 

Presidente agradece a presença do Sr. Cléber aqui nesta noite, trazendo esclarecimentos 

necessários aos Servidores Municipais sobre a questão da cesta básica disponibilizada 

pela Prefeitura Municipal aos Servidores. E coloca esta Casa a disposição para esta 

união e para esta parceria. Deixa constituída a Comissão de Representatividade 

Legislativa, com a participação dos seguintes membros: Daniel Galdino Barbosa 
Filho, Juscelino Tereza, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda, para 

participarem de Reunião do Sindicato e Executivo para definição do reajuste salarial 

dos Servidores Públicos Municipais para o ano de 2022 e esta Casa ficará aguardando 

o convite do Sindicato para esta Reunião.   Em seguida, consulta o Vereador Segundo- 

Secretário, Sr. Vanderlei Aparecido Braga, se há inscritos para utilização da palavra 

livre. Este informa que está inscrito o Vereador Vitor Espedito Megda para utilização 

da palavra livre. De uso da palavra o Vereador Vitor manifesta seu agradecimento ao 

Vereador Silvano Ferreirinha da Cidade de Monte Belo, o qual fez uma visita ao Bairro 

Serra Escura há dias atrás e pode presenciar os problemas existes na estrada que faz 

divisa com nosso Município, assim o mesmo fez um requerimento ao Prefeito de Monte 

Belo para as devidas providências e providenciasse a colocação de manilhas para 

contenção de enxurradas no local, enxurrada esta que danifica a estrada de nosso 

Município. Salienta que muita gente não valoriza o Vereador, mas o Vereador sabe e 

tem conhecimento do que está acontecendo no Município, deixa aqui registrado seu 

carinho por este Vereador que presenciou o problema e já intercedeu junto ao 

Executivo de Monte Belo para a solução do mesmo. Quanto seus requerimentos feitos 
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ao Executivo, vários não foram atendidos. Lembra do problema existente próximo a 

casa do Sr. Nairton e pediu que fosse feito manilhamento, na entrada da propriedade 

do Sr. Enrico Francisquinho, pediu que fosse feito manilhamento também, próximo ao 

Xandinho no Bairro Coelhos e nada foi feito, e estes locais estão cheios de buracos, e 

são coisas simples de fazer. Diz que há dias atrás requereu a manutenção das estradas 

vicinais e nada foi feito, a Sra. Rosângela  não está conseguindo chegar na casa dela, 

problema que com dois caminhões de cascalho resolve e esta Sra. ainda disse que se a 

prefeitura disponibilizasse o cascalho ela esparramaria com seu trator, diz que 

infelizmente seus pedidos não estão sendo realizados pela administração. Na sequência 

passa-se a ORDEM DO DIA.  A Sra. Presidente consulta os Senhores(as) Vereadores(as) 

se estão de acordo com a suspensão da leitura da Ata de acordo com a Resolução 

006/2013. Os Senhores(as) Vereadores(as) se manifestam favoráveis à suspensão da 

leitura da Ata da Reunião Extraordinária, pois já vieram até a Secretaria antes dessa 

Sessão e procederam a leitura da mesma, averiguando seus conteúdos. A Ata é 

aprovada pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. Neste momento, a Senhora 

Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.197/2021 que, AUTORIZA ASSINATURA 

DE CONVÊNIO COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – IFSULDEMINAS, COM OBJETIVO DE 

ESTABELECER UM PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA PARA 

ANÁLISE DE DADOS ESPACIAIS GEORREFERENCIADOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS (SIG) COM AS INFORMAÇÕES SÓCIOS TERRITORIAIS DO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG; Projeto de Lei nº 2.198/2021 que, INSTITUI A 

PROTEÇÃO E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE, MINAS GERAIS E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 

2.199/2021 que, AUTORIZA A MAJORAÇÃO DO VALOR DE REPASSE DE 

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CISLAGOS E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

Projeto de Resolução de nº 07/2021 que, CONCEDE PLACA DE HOMENAGEM E 

RECONHECIMENTO A PESSOAS ILUSTRES DE NOSSO MUNICÍPIO, AS QUAIS 

MUITO CONTRIBUEM PARA A VALORIZAÇÃO DA NOSSA AGRICULTURA, 

ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS as 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para 

análise, discussão emissão de Parecer e votação em Plenário. Informa que as cópias do 

Projeto de nº 2.199/2021 foi entregue nesta Casa agora a noite, sem tempo hábil para 

xerocá-lo. Amanhã na parte da tarde as cópias estarão a disposição dos Senhores 

Vereadores. e que o Projeto de resolução 07/2021, será discutido e votado em regime 

de urgência, ainda hoje para que as providências contábeis sejam realizadas em tempo 

hábil para a homenagem. Na sequência, passa-se a solicitação de envio dos 

Requerimentos pelos Senhores Vereadores(as). A Sra. Presidente indaga se algum 

Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da 

palavra o Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho, comenta sobre o serviço de 

encanamento feito pela COPASA na Avenida Nossa Senhora da Assunção, e o local 

ficou cheio de buracos, pois com as chuvas a terra abaixou e tem morador que não 

estão conseguindo entrar em sua residência e garagem com veículo. Assim, pede 

providências urgentes, quanto a pavimentação da Avenida, pois os moradores do local 

estão sofrendo muito com a quantidade de buracos na referida Avenida. O Vereador 
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Luiz Carlos Ribeiro informa que já foi realizada licitação na semana passada, já existe 

uma empresa vencedora e se comprometeu iniciar o serviço de pavimentação ainda 

nessa semana. O Vereador Daniel diz ser uma notícia boa e não se faz necessário o 

encaminhamento deste requerimento diante desta informação do nobre Vereador Luiz 

Carlos. O outro requerimento é com relação aos munícipes que trabalham em outros 

Municípios da região e que retornam aos nosso Município após as 17 horas, e o 

expediente da sala de vacinas nessa hora já foi encerrado, assim não estão conseguindo 

tomar a segunda dose da vacina contra o COVID, assim, sugere ao Secretário de Saúde 

que estenda este atendimento da sala de vacinas até mais a noitinha, para que estes 

munícipes possam se vacinar. Sugere ainda que esta vacinação seja realizada aos 

sábados, pois segundo informações de levantamento feito em toda região, nosso 

Município está bastante atrasado quanto a imunização total da população. Diz não estar 

culpando a administração por isso, pois a população mesmo está se negando a vacinar 

e não tem procurado a sala de vacinas, mas precisamos continuar fazendo nossa parte 

e facilitando a forma de vacinação e horários para toda população. Sugere que uma 

barraca de vacinação seja montada as quartas feiras no horário da feira da agricultura 

familiar, temos que incentivar e facilitar a vacinação das pessoas. Viu no facebook a 

notícia de que haverá vacinação nessa semana no Distrito de Serra dos Lemes no 

período da manhã, mas em sua opinião este horário é muito ruim, pois as pessoas que 

trabalham na roça, chegam em suas casas no período da tarde, diz saber que as pessoas 

precisam se interessar em se cuidar e vacinar nos horários propostos, mas infelizmente 

as pessoas não estão querendo se vacinar e temos que facilitar estes horários e 

incentivar a vacinação, para não vermos tanta tristeza conforme a ocorrida neste final 

de semana, onde foram três mortes por COVID, sendo que duas pessoas ainda não 

haviam se vacinado. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz concordar 

com as palavras do nobre Vereador Daniel e sugere que seja feito plantão de vacinação 

e pede a todos que conclamem os que ainda não foram vacinados, demonstrando 

sempre a importância da vacina para nossa proteção e a do próximo. Lembrando que 

são cerca de duas mil pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose de vacina em 

nosso Município e isso não pode acontecer, temos visto comprovadamente que a vacina 

salva vidas, a vacina impede que a doença se agrave, lembrando ainda que estão 

sobrando doses de vacina e faltando empenho e consciência da população. Diz ser 

inacreditável ver as pessoas não querendo se vacinar, pois não vê o momento de chegar 

dezembro e poder tomar a terceira dose como reforço. Sugere que seja oficiado ao 

Secretário de Saúde solicitando a realização de plantão de vacinas a partir das 15 horas, 

nos Distritos, Bairros Rurais e também na Cidade em pontos onde haja mais 

aglomeração de pessoas, facilitando o acesso e incentivando as pessoas a se vacinarem. 

O Vereador Vitor solicita um aparte e sugere que os dias de vacinação, nos Distritos e 

Bairros rurais sejam em horário integral, ou seja, o dia todo. O Vereador Daniel reforça 

o pedido de plantão de vacinação o dia todo e devemos dialogar com as pessoas e dizer: 

se você não está pensando na sua vida, pense na vida das pessoas da sua família e caso 

você morra com essa doença quem vai sofrer são seus familiares. Lembra que todos 

estavam desesperados para vacinar, agora que temos vacina para todo mundo as 

pessoas não querem se vacinar, inacreditável isso. A Vereadora Vanda solicita um 
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aparte e sugere que seja enviado um requerimento ao Executivo solicitando que um 

carro de som divulgue esta vacinação que será feita nos Distritos e Bairros rurais, pois 

isso incentiva as pessoas a se vacinarem e avisa os que estão desinformados. É claro 

que não se pode obrigar ninguém tomar vacina, mas é preciso convocar toda população 

e reforçar a importância da mesma, nenhuma religião deverá atuar contra a ciência, 

ambas devem caminhar juntas, se Deus deu o dom da sabedoria e inteligência para 

descobrir a cura das enfermidades através da vacina, é para que tenhamos vida em 

abundância e glória a Deus por isso, mas se nós não fizermos a nossa parte, estaremos 

sendo negligente, assim que cada um assuma sua responsabilidade e pense em sua 

família e no próximo. O Vereador Pedro Sérgio solicita um aparte e sugere que os 

agentes de saúde das UBS e PSF façam o levantamento dos não vacinados no 

Município e continuem insistindo para que os mesmos se vacinem e explanando sobre 

a importância desta imunização. A Sra. Presidente lembra que no sábado dia 

20/11/2021, a sala de vacinação ficou aberta durante todo o dia para realização de 

vacinação da população. Salienta ser muito interessante esta solicitação para estender 

o horário para vacinação da população, pois muitas pessoas trabalham em outras 

cidades e quando retornam, a partir das 17 a sala de vacinação já se encontra fechada, 

impossibilitando a vacinação dos mesmos. De uso da palavra o Vereador Fábio Mendes 

Ferreira requer o que segue: a) Reitera solicitação de disponibilização de veículo 

escolar para cerca de 17 crianças residentes na Chácara Morro Grande, quando as aulas 

presenciais forem retomadas. Requer a possibilidade deste veículo buscar as crianças 

na referida Chácara, ao invés das mesmas descerem até ao ponto localizado na Rua 

Praia Formosa. b) Reitera pedido de limpeza e roçagem das margens da Rua Major 

Pedro de Melo, a pedido de um morador do local, pois a mesma encontra-se com mato 

alto, resultando no aparecimento de animais peçonhentos e  dificultando o trânsito dos 

pedestres pelo local. c) Requer que seja colocado um caminhão de cascalho em uma 

estrada vicinal localizada no Bairro Vargem São José, nas proximidades da residência 

do Sr. Elizeu e mais umas sete famílias, pois foi feito trabalho com máquinas na estrada 

principal e a enxurrada foi destinada para esta estrada vicinal, acumulando com isso 

muita lama e dificultando a saída dos moradores e trânsito de veículos pelo local. Os 

moradores pedem providências urgentes. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia 

da Silva requer o que segue: a) Requer que seja realizada pintura de faixa de pedestres 

na Avenida Luiz Ornelas de Podestá, próximo ao Consultório do Dr. João Galdino 

Viana, nas proximidades do nº 8. E na Rua Tobias Fagundes, Rua que desce a esquina 

do Consultório do Dr. João Galdino, lembrando que este local dá acesso a Praça dos 

Expedicionários, com grande trânsito de veículos e os pedestres sentem dificuldades 

para atravessar neste trecho. b) Reitera pedido de urgência, de construção de faixa de 

pedestres com elevação próximo à Igreja Matriz de nossa Cidade. c) Requer 

providências com relação a Rua Girassol, altura do nº 36, próxima a rodoviária, pois a 

mesma é muito estreita e principalmente à noite carros ficam estacionados dos dois 

lados, dificultando assim, os moradores tirarem ou guardarem seus carros nas garagens. 

Assim, os moradores do local pedem que uma faixa amarela seja pintada em toda 

extensão de um lado da Rua, para que o estacionamento de carros seja feito somente 

de um lado. d) Reitera pedido de retirada de quebra-molas existente na subida da 
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Avenida Joaquim Sebastião Souza, próximo a rodoviária, pois o mesmo prejudica 

muito o trânsito de veículos no loca. Reitera ainda, pedido de retirada de quebra molas 

na subida da Rua Prefeito Pedro Cândido de Souza, que o mesmo seja substituído por 

redutores de velocidade do tipo “olho de gato”, pois o quebra molas lá construído 

prejudica o trânsito dos veículos que sobem pelo local. Que sejam enviados Ofícios de 

pesares as famílias da Sra. Irene, Wilian, Rosinha, Dona Rosa e Sr. João Batista da 

Silva, manifestando sentimento por seus falecimentos. De uso da palavra o Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga manifesta agradecimentos ao Executivo Municipal pelo 

trabalho com máquinas realizado nas estradas no Bairro São Miguel, sentido Vista 

Alegre. O Vereador Luiz Carlos diz que chegou a informação de forma virtual pela 

Sra. Marina Silvério, que as agentes de saúde fazem o levantamento dos não vacinados, 

mas que não podem obrigá-los a vacinar e mais uma vez conclama a população a se 

vacinar, pois os envolvidos na área da saúde estão fazendo a sua parte, restando agora 

a população se conscientizar. A Sra. Presidente consulta todos Senhores Vereadores, 

se estão de acordo com o envio dos Requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. 

Todos requerimentos serão enviados em nome desta Casa Legislativa. Nada mais 

havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos e encerra esta Sessão 

Ordinária e passa a Reunião Extraordinária para discussão e votação do Projeto de 

Resolução 07/2021 em regime de urgência. Reforça mais uma vez a importância da 

vacina e conclama a todos os não vacinados a se vacinarem por suas vidas e pela vida 

do próximo, pois Deus quer vida em abundância e para isso temos que nos cuidar e nos 

proteger.  E eu Assessora Legislativa, lavro a presente Ata que, depois de submetida 

ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 

 

_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    Fábio Mendes Ferreira 
 

_________________________________   __________________________________ 

Juscelino Tereza       Luiz Carlos Ribeiro    
  

_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido  

      

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – 

MG, REALIZADA NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE 

E UM, NO HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, no horário 

das vinte  horas, no Salão Nobre “Luiz Ornelas de Podestá”, edifício próprio da Câmara 

Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência da 

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini e Secretariada pela Vereadora Primeira 

Secretária, Vanda Célia da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em 

caráter Extraordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pela Vereadora Primeira-Secretária dos Senhores Vereadores: Daniel 

Galdino Barbosa Filho, Fábio Mendes Ferreira, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga, 

Vitor Espedito Megda. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os 

presentes e passa-se a ORDEM DO DIA.  A Sra. Presidente solicita a primeira Secretária 

que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Resolução de nº 07/2021 que, 
CONCEDE PLACA DE HOMENAGEM E RECONHECIMENTO A PESSOAS ILUSTRES DE NOSSO 

MUNICÍPIO, AS QUAIS MUITO CONTRIBUEM PARA A VALORIZAÇÃO DA NOSSA AGRICULTURA, 

ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência 

submete o referido Projeto de Resolução à discussão dos Senhores Vereadores. 

Inicialmente, apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a propositura 

foi julgada apta a ser apreciada pelo Plenário desta Casa de Leis, uma vez que nada 

mais justo que agraciar, concedendo honraria à pessoas que demasiadamente 

contribuem para a valorização de nossa cidade, em especial contribuindo para o 

crescimento da cultura agrícola da cidade do café. Todos os demais Vereadores 

presentes se manifestaram favoráveis a aprovação do referido Projeto, pois, obedece 

todos os preceitos legais e regimentais, refletindo, de forma cristalina, a legalidade, 

legitimidade e juridicidade. Posteriormente, analisada pelas demais Comissões 

Permanentes desta Casa de Leis, levando-se em conta o parecer favorável da Comissão 

de Legislação Justiça e Redação, bem como o fato de que a honraria irá agraciar os 

vendedores do concurso de qualidade do café especial e que os mesmos irão representar 

todos os participantes, refletindo a gratidão pela cooperação à Cidade do Café, as 

Comissões emitiram parecer favorável a sua discussão e votação. A Sra. Presidente 

submete o referido Projeto Resolução à votação dos Senhores Vereadores. Podem se 

manifestar. Os Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido 

Projeto permaneçam como estão. O Projeto de Resolução é aprovado, por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. A Sra. Presidente anuncia a aprovação do Projeto 

de Resolução 07/2021, por todos Vereadores presentes, sem emendas, em regime de 

urgência. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a 

mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 06 de dezembro de 2021 

(Segunda - Feira)  ás 19:00 horas, lembrando que será uma Especial onde serão 

homenageadas pessoas Ilustres de nosso Município, as quais muito contribuem para a 

valorização da nossa agricultura, através da produção de Cafés Especiais. E eu 

Assessora Legislativa, lavro a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se 

aprovada, vai por todos assinada. 
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_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    Fábio Mendes Ferreira 
 

_________________________________   __________________________________ 

Juscelino Tereza       Luiz Carlos Ribeiro   
    

_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido 
    

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 
 

 

 

 

 

 

 


