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

REALIZADA NO DIA 28 (VINTE E OITO) DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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, João Paulo de Morais, 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 Vanderlei 

Aparecido Braga 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, e 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. Em 

seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. A Sra. Presidente consulta os Senhores 

Vereadores se estão de acordo em concederem a palavra ao Sr. Luís Eduardo de 

Oliveira que falará a respeito da greve dos professores em âmbito Estadual. Os 

Vereadores que concordarem com a concessão da palavra, permaneçam como estão. 

Estando todos Vereadores de acordo com a concessão, com a palavra Sr. Luís Eduardo 

por 05 minutos. De uso da palavra o Professor da Escola Estadual Professor Pedro 

Saturnino de Magalhães, Sr. Luís Eduardo, diz ser professor de História desde o ano 

2014 e que os alunos são a visão futura do professor. Diz ser triste e desgastante esta 

situação vivenciada pelos professores e por isso agradece a oportunidade de aqui hoje 

poder se manifestar e colocar os pais, alunos e toda comunidade em geral a par sobre 

a situação que os levaram a aderir a essa greve. Pede que antes de atacá-los através das 

mídias sociais que procurem saber o real motivo da adesão à greve, lembra que esta 

decisão foi bastante pensada e conversada e ainda, analisaram toda a situação de 

cidades vizinhas e região, e na terça-feira passada decidiram por aderir à greve em 

busca do cumprimento pelo Governo Estadual de seus direitos previstos em Lei. Faz 

uma retrospectiva das Leis Federal e Estadual que estabelecem esses direitos dos 

professores e salienta que durante este tempo obtiveram algumas conquistas através do 

Sindicatos do Professores, através de alguns reajustes, mas o real valor que lhes é 

devido nunca foi pago. Salienta que este movimento pró greve se deu a partir do dia 09 

de março de 2022, com quase a totalidade das escolas estaduais paralisadas. Diz que a 

presença dos professores neste Poder Legislativo esta noite é uma forma de formalizar 

a luta, causa, e busca por cumprimento a seus direitos. Diz que ao aderirem a greve não 

se sentem felizes por estarem nesta posição, gostariam de estar dentro das salas de aula 

demonstrando resistência, mas a greve é uma reivindicação por respeito a seus direitos, 

não deixando que o Governo Estadual fira os direitos morais dos professores, pois são 

a ponte que levam os alunos a seus objetivos e um futuro melhor. Ressalta que até o 
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momento 19 assembleias foram realizadas, sem nenhuma oferta de negociação por 

parte do Governador Estadual, lembra que são realizadas negociações com a área da 

saúde, da segurança e zero negociação com a educação, demonstrando todo o descaso 

e desrespeito por parte das autoridades com relação a educação em nosso país. Lembra 

que a luta não é somente dos professores, pois outras categorias de trabalhadores da 

educação, os ASB ganham menos que o salário mínimo mensal, cerca de novecentos 

reais e isso é inadmissível. Pede aos Vereadores que intercedam junto aos Deputados 

Estaduais para que pressionem o Governo Estadual pagar o que é de direito aos 

professores, pois a perda real em seus salários é enorme e não dá para sustentar este 

desrespeito com a educação, sendo que há toda uma legislação demonstrando 

legalidade no pagamento destes direitos frente a educação. A Sra. Presidente diz ser 

lamentável esta situação que os professores precisam se submeter em busca de seus 

direitos adquiridos por Lei, diz ser professora e amar seu oficio e que apoia todo este 

movimento por reconhecimento e pagamento devido do piso salarial previsto em Lei. 

O Vereador Daniel parabeniza a atitude dos professores e diz que se solidariza com a 

reivindicação e que na quinta feita viajará para Belo Horizonte e levará Ofício em mãos 

ao Deputado Cássio Soares e Senador Carlos Viana para conhecimento e apoio junto 

ao Governador de Minas para cumprimento desta Lei existente. A Vereadora Vanda 

manifesta todo seu apoio aos professores, lembrando que também é uma educadora e 

é muito desconfortável ter que se entrar em greve, mas trata-se de uma reivindicação 

mais que justa e necessária e pede que o Ofício seja encaminhado aos Deputados de 

toda região e ao Executivo solicitando apoio nesta luta dos professores junto ao 

pagamento do que lhes é de direito. O Professor Luís Eduardo diz que 23 Deputados 

já se posicionaram a favor dos professores e ressalta que os dias de greve serão repostos 

aos alunos e eles não perderão os conteúdos destas aulas que não estão sendo 

ministradas em virtude da greve, por Lei é obrigação do professor repor todas as aulas 

da grade curricular. O Vereador Daniel questiona a respeito do transporte escolar, pois 

diz que a Diretora do Grupo Major Leonel Patrícia, comenta na transmissão da Reunião 

que lá não aderiram à greve em virtude de não se ter transporte escolar disponibilizado 

pelo Município durante a reposição destas aulas neste período de greve, lembrando que 

reposição das aulas é um direito a todos os alunos e não somente aos da zona urbana . 

O Professor Luís Eduardo diz ser importante que o Secretário Municipal dos 

Transportes se manifeste, pois, a informação que tem é que a direção comunicou o 

Secretário e foi informada pelo mesmo de que estas aulas teriam o transporte dos alunos 

para reposição. Assim, diz que precisam da manifestação do Secretário para que tudo 

seja resolvido da melhor maneira possível. A Sra. Presidente agradece a presença do 

Sr. Luís Eduardo e demais professores aqui nesta noite trazendo esclarecimentos a toda 

população cabo-verdense a respeito da greve e diz que os Ofícios serão encaminhados 

aos Deputados, Senadores e Governador de Minas solicitando mais empenho e respeito 

quanto a classe educacional de nosso Estado. Ofício de Moção enviado pela Câmara 

Municipal. Em seguida, consulta o Vereador Segundo- Secretário, Sr. Vanderlei 

Aparecido Braga, se há inscritos para utilização da palavra livre. Este informa que estão 

inscritos os Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro, Vanda Célia da Silva, João Paulo de 

Morais e Vanderlei Aparecido Braga.  De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos 
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parabeniza os professores aqui presentes reivindicando seus direitos, lembrando que 

estão há anos com seus salários estagnados, sem ao menos o reajuste inflacionário, 

causando um perda real muito maior, são baixos salários e defasados há anos. 

Parabeniza mais um evento acontecido em Cabo Verde, o qual demonstra a união e 

força do comércio local e a necessidade de se formar uma associação comercial forte, 

fala da importância do SEBRAE nesta organização através da Sala Mineira, fala da 

importância da realização dos eventos, da retomada a vida normal e fomentação do 

comércio local. Lembra que a festa em Louvor a São Benedito acontecerá este ano, no 

Bairro Chapadão, toda equipe já está trabalhando para que em breve isso aconteça. 

Parabeniza o Diretor de Esportes Sr. Bruno Leite pela realização do evento “peneira 

do Vasco da Gama” para descoberta de futuros atletas do futebol em nossa região. 

Parabeniza ainda pelos vários campeonatos e atividades esportivas realizadas em nosso 

Município. Lembra que o Prefeito esteve aqui antes de iniciarmos esta Reunião e nos 

informou de várias coisas que irão acontecer por estes dias, como: inauguração da nova 

creche do Distrito de São Bartolomeu de Minas, uma solicitação que vem sendo feita 

há tempos, onde sua construção iniciou-se na gestão passada sendo terminada agora na 

gestão  atual, uma grande conquista para toda população do Distrito. Construção de 

muro de arrimo na quadra poliesportiva e manutenção da mesma e reabertura da creche 

da Cidade já na semana que vem, pois são diversas mães que trabalham e necessitam 

da creche em funcionamento.  De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva 

comenta sobre a reabertura da Biblioteca Municipal Professora Alice de Abreu 

Siqueira será reaberta a toda comunidade Caboverdense, nesta terça feira (29/03/2022) 

da Galeria JLF, ao lado do Depósito São Francisco, materiais de construção, com um 

estagiário realizando atendimento a todos os leitores de nosso Município. Fala da 

expectativa em se tornar Lei o incentivo a Cultura através da Lei Audir Blanc, 

aguardando somente a sanção do Presidente da República. De uso da palavra o 

Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho comenta que segundo informações do Prefeito 

Municipal a creche será reaberta na segunda feira, 04 de abril de 2022, lembra ter feito 

requerimento duas vezes solicitando esta reabertura o mais rápido possível. O Vereador 

João Paulo de Morais de uso da palavra manifesta todo seu agradecimento e 

reconhecimento ao Deputado Emidinho madeira pelos recursos destinados ao nosso 

Município. Diz que a última vez que o Deputado esteve aqui na Cidade ninguém deu 

muita confiança e nem o acompanhou na Cidade, o deixando muito triste, pois manda 

recursos para a Cidade e as pessoas viram as costas para ele. Diz que Emidinho 

destinou cinquenta mil reais para APAE, cinquenta mil reais para o Lar Santo Antônio, 

recursos para o Hospital São Francisco e cento e dez mil reais para o Conselho do 

Bairro Chapadão e por isso pede que um Ofício de agradecimento seja enviado ao 

Deputado Emidinho Madeira. A Sra. Presidente esclarece que quando o Deputado 

esteve aqui em Cabo Verde visitando o hospital e Lar Santo Antônio, todos os 

Vereadores foram convidados para recebe-lo aqui nesta Casa, inclusive como 

presidente o recebeu aqui muito bem, se os demais Vereadores não vieram até aqui foi 

opção de cada um, diz ter foto com ele o acompanhando nestas instituições citadas 

acima. Diz se lembrar que neste dia o Prefeito não estava em Cabo Verde, mas o Vice- 

Prefeito nos acompanhou nestas visitas. O Vereador Paulinho diz ser na última vez que 
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o Deputado esteve aqui na Cidade, ninguém fez questão da sua presença e todo dinheiro 

é bem vindo ao Município. A Sra. Presidente diz que nenhum convite chegou a esta 

Casa e por isso não participou. O Vereador Daniel diz que tem mais um recurso 

destinado pelo Deputado Emidinho disponível na conta da Prefeitura, num valor 

aproximado de trezentos e cinquenta mil reais que o Prefeito usará ou no Bairro 

Chapadão ou no Distrito de São Bartolomeu de Minas. De uso da palavra o Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga parabeniza a participação dos professores nesta Casa 

trazendo suas reivindicações mais que justas e pede que um Ofício seja enviado ao 

Secretário do Transporte pedindo informações sobre a concessão ou não do transporte 

escolar para os alunos do âmbito estadual para reposição das aulas deste período de 

greve dos professores. Caso o transporte não seja disponibilizado pelo Município 

explicar o porque desta decisão.  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 

Ordinária, 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. A Sra. Presidente encaminha o Projeto de Resolução nº 

002/2022 que, CONCEDE HONRARIA INTITULADA “MULHER CIDADÃ” E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e redação e demais 

Comissões Permanentes, para apreciação, discussão, elaboração de Parecer e votação 

em Plenário. Informa que o Projeto de Resolução será apreciado, discutido e votado, 

ainda hoje, em regime de urgência na Reunião das 20 horas para darmos continuidade 

nos trabalhos administrativos e contábeis para a realização da homenagem. Em 

seguida, 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 reitera pedido de instalação de bebedouro no parquinho infantil do 

Bairro Nova Cabo Verde, pois as crianças que lá frequentam sofrem com a falta deste 

equipamento e precisam pedir água nas casas vizinhas ao local. De uso da palavra o 

Vereador João Paulo de Morais requer o que segue: a) Requer que sejam substituídas 

algumas manilhas que estão quebradas na propriedade do Sr. “Carlos da Tia Tonha”, 

no Bairro Nova Cabo Verde, por onde passa a água pluvial e desagua ribeirão próximo 

ao local. b) Requer que seja realizada roçagem e limpeza dos terrenos no Bairro Olaria, 

pois o mato está muito alto e com grande proliferação de animais peçonhentos. De uso 

da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva requer o que segue ao Executivo: a) 

Reitera pedido para que seja construído passeio na Rua Praia Formosa, no trecho onde 

finaliza a calçada do campo de futebol até as proximidades da curva que dá acesso a 

BR 146. Requer ainda a pedido dos moradores do local, que sejam instalados dois 

quebra-molas, um nas proximidades do campo de futebol e outro nas proximidades do 

entroncamento (curva)  que dá acesso a BR 146, pois com a pavimentação desta rua os 

veículos transitam em alta velocidade pelo local, podendo ocasionar atropelamento de 

pedestres. Requer o que segue ao Comandante da 242º Cia PM de Botelhos: a) Requer 

que seja enviado um convite ao Capitão Wilson Marforio Mendes, Comandante da 242ª 
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Companhia da Polícia Militar de Botelhos, para que nos conceda a oportunidade da 

participação do Sargento Antônio Carlos Alves e Sra. Kenya Rodrigues Barbosa nesta 

Casa, para nos falar sobre a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, um trabalho 

que está sendo realizado por eles em outras cidades da região, com a finalidade de que 

este ciclo de violência seja quebrado. Que a presença deles seja confirmada para a 

Reunião Ordinária do 11 de abril de 2022 as 19 horas. Requer o que segue a COPASA: 

a) Requer providência quanto ao mau cheiro exalado na Rua Olímpio Fernandes 

Muniz, Bairro Primavera, pois moradores do local sofrem com esse incômodo há muito 

tempo e nada é feito para solucionar o problema. Lembrando que este local é bastante 

usado também por pessoas que praticam caminhadas e precisam conviver com esse 

mau cheiro diariamente. Assim, pedem que providências concretas sejam tomadas, 

quanto a canalização desta rede de esgotos no local.  De uso da palavra o Vereador 

Pedro Sérgio Aparecido requer que seja instalado um bebedouro no velório do Distrito 

de São Bartolomeu de Minas, pois este equipamento faz muita falta no local. Requer 

que seja realizada uma operação tapa buracos em todas as ruas pavimentadas do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois com a grande ocorrência de chuvas, as 

mesmas encontram-se bastante esburacadas. De uso da palavra o Vereador Vitor 

Espedito Megda reitera pela sexta vez pedido de cascalhamento das estradas vicinais, 

na chegada das casas. No Bairro Fundão dos Cardosos por exemplo, o Sr. Zeti Costa, 

um caminhão de cascalho soluciona o problema, todos os Bairros rurais necessitam 

deste serviço nas vicinais, os quais não são demorados, mas infelizmente não está 

sendo atendido. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta 

sobre árvore existente na pracinha que dá acesso ao entroncamento da Rua Frei 

Martinho, Av. Prefeito Duvivier da Silva Passos, Rua Teodoro Batista de Carvalho e 

Rua Gardênia, local este que foi mencionado em um vídeo publicado nas redes sociais, 

onde clamam por uma ação efetiva de segurança e providências quanto a utilização de 

drogas, barulhos, brigas, sexo explicito, não deixando quem mora próximo ao local 

dormir, tamanha a algazarra produzida no local. Assim pede ao Executivo que analise 

o que pode ser feito neste local para inibir a prática de tanta perturbação aos moradores 

do local. Comenta que foi iniciada a obra de calçamento da rua principal do Bairro São 

Francisco no Distrito de Serra dos Lemes, mas existe a parte que está aguardando a 

decisão do Ministério Público para ver o que pode ser feito no local, pois é considerado 

particular, diz ter ficado feliz em saber pela boca do Sr. Prefeito que o Loteamento é 

uma de suas prioridades, quanto a resolução de implantação de energia elétrica, 

finalização da rede de esgotos e calçamento, lembra que há dezoito anos vive-se este 

impasse no local, mas hoje com regulamentação da área tornando-a urbana sabemos 

que a Prefeitura também tem a sua responsabilidade. Transforma seu pedido feito no 

momento da palavra livre em requerimento a ser enviado ao Executivo para os devidos 

esclarecimentos. Pede que um Ofício seja enviado ao Secretário do Transporte pedindo 

informações sobre a concessão ou não do transporte escolar para os alunos do âmbito 

estadual para reposição das aulas deste período de greve dos professores. Caso o 

transporte não seja disponibilizado pelo Município explicar o porque desta decisão.  A 

Sra. Presidente consulta todos Senhores Vereadores, se estão de acordo com o envio 

dos Requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão 
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enviados em nome desta Casa Legislativa. Neste momento passa-se a apreciação, 

discussão e votação a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2022 que, ALTERA A 

REDAÇÃO DO § 5º, ARTIGO 61 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, em segundo turno. Submete a referida Proposta de 

Emenda à Lei Orgânica nº 01/2022 a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores, 

em segundo turno. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores 

se manifestam favoráveis a Proposta de Emenda à Lei Orgânica, em segundo turno. A 

Sra. Presidente submete a referida Proposta de Emenda à Lei Orgânica à votação dos 

Senhores Vereadores em segundo turno. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. 

A Proposta de Emenda à Lei Orgânica é aprovada, por todos Vereadores presentes, 

sem emenda, em segundo turno. Os Vereadores que estiverem de acordo com a 

aprovação da referida Proposta à Emenda à Lei Orgânica, em segundo turno, 

permaneçam como estão. A Proposta à Emenda à Lei Orgânica é aprovada, por todos 

Vereadores presentes, sem emenda, em segundo turno. A Sra. Presidente anuncia a 

aprovação a Proposta à Emenda à Lei Orgânica nº 01/2022, por todos Vereadores 

presentes, sem emenda, em segundo turno, a qual será promulgada pelos Membros da  

Mesa deste Poder Legislativo. Em seguida, passa-se a discussão, apreciação e votação 

dos Projetos de Lei e Projeto de Lei Complementar encaminhados nesta Casa 

Legislativa. Solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer 

referente ao Projeto de Lei nº 2.207/2022 que, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

PROMOVER REFORMA DOCUMENTAL DA QUADRA 01, DO LOTEAMENTO NOVA 

CAVO VERDE, BAIRRO CHAPADÃO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. 

Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. O Projeto é aprovado por 

todos Vereadores presentes, sem emendas. Submete o referido Projeto à votação dos 

Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. O Projeto é 

aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emenda. Parecer. Levando-se em 

consideração que houve alterações no loteamento da Nova Cabo Verde que não 

estavam previstas no projeto inicial, bem como levando-se em consideração que as 

alterações, como a abertura de uma rua, acarretaram redução da metragem de lotes 

particulares, não resta outra alternativa, senão a retificação dos lotes prejudicados, bem 

como a regularização do projeto, conforme se encontra hoje, por essas razões e frente 

à análise frente à legislação pertinente, a comissão de legislação justiça e redação emite 

parecer favorável à sua discussão e votação em plenário. Apreciado pelas demais 

comissões permanentes desta Casa de Leis, as mesmas emitiram parecer favorável à 

discussão e votação do presente projeto em Plenário. Solicita a Vereadora Secretária 

Vanda que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.208/2022 que, 
CRIA PROGRAMA MUNICIPAL PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE – MG E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete o referido 

Projeto a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores 

podem se manifestar. Parecer. O Projeto em questão se refere à criação de um 

programa profissionalizante em nosso Município, haja vista que possuímos grande 

número de desempregos e, ao capacitarmos a mão de obra, certamente abrimos o leque 

e oferecemos maiores possibilidades aos nossos munícipes, bem como oferecemos um 

mercado atrativo para que futuras empresas venham se instalar aqui, pois possuirão a 
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certeza de encontrar mão de obra qualificada, por essas razões e frente à análise de toda 

legislação pertinente, a comissão de legislação, justiça e redação emite parecer 

favorável à sua discussão e votação em plenário. Apreciado pelas demais Comissões 

Permanentes desta Casa de Leis, as mesmas emitiram Parecer favorável a discussão e 

votação do presente Projeto em Plenário. O Projeto é aprovado por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. Submete o referido Projeto à votação dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. O Projeto é aprovado, por 

todos Vereadores presentes, sem emenda. Solicita a Vereadora Secretária Vanda que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.210/2022 que, AUTORIZA 

A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, COM FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO 

DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO COELHOS E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão 

dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. De uso da 

palavra o Vereador Vitor Espedito Megda manifesta sua alegria pela aprovação deste 

Projeto, pois esta obra beneficiará Bairro Coelhos e região, e dará um suporte grande 

para escola existente lá, e mudará até o estacionamento do ônibus escolar, o que é feito 

na estrada e terá um local apropriado para esse estacionamento. Deixa seu 

agradecimento ao Deputado Antônio Carlos Arantes, que através de emenda 

parlamentar destinou este recurso para esta construção tão importante para nosso 

Município.  Parecer. Apreciado pela Comissão de Legislação , Justiça e Redação, a 

propositura recebeu parecer favorável a discussão e votação em Plenário, já que o 

Projeto de Lei em referência atendeu as exigências legais, discriminando 

adequadamente as despesas criadas (com sua respectiva indicação individual) e 

apontando a receita (necessária e suficiente) à cobertura das despesas, refletindo, desta 

forma, legalidade e constitucionalidade. Apreciada pelas demais Comissões 

Permanentes desta Casa de Leis, as mesmas emitiram Parecer favorável, já que, além 

de refletir legalidade e juridicidade, o Projeto visa adequação contábil para que seja 

possível a construção da quadra poliesportiva no Bairro Coelhos, em convênio com a 

Secretaria de Estado da Educação, obra que trará incontáveis benefícios a toda 

população do Bairro. O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. Submete o referido Projeto à votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores 

Vereadores podem se manifestar. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores 

presentes, sem emenda. Solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do 

Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 186/2022 que, PROMOVE A 

CRIAÇÃO DE AÇÃO NO PLANO PLURIANUAL-PPA, INCLUSÃO NA LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. 

Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Parecer. Apreciado pela 

Comissão de Legislação Justiça e Redação, a propositura recebeu parecer favorável à 

discussão e votação em plenário, já que o projeto de lei em referência visa a criação de 

ação no Plano Plurianual e inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentária para possibilitar 

a construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Rural Coelhos, nem como atende 

às exigências legais. Apreciada pelas demais Comissões Permanentes desta Casa de 

Leis, as mesmas emitiram parecer favorável a sua discussão e votação em plenário. O 
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Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. Submete o referido 

Projeto à votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emenda.  A Sra. 

Presidente anuncia a aprovação dos Projetos de Lei de nº 2.207, 2.208 e 2.210/2022 e 

Projeto de Lei Complementar nº 186/2022, por todos Vereadores(as) presentes, sem 

emenda. O Vereador Vanderlei solicita a palavra e diz que foi informado pelo 

Secretário de Transporte, Sr. Márcio Luís de Melo, através das mídias sociais, que não 

haverá transporte escolar para reposição da greve escolar por parte dos professores do 

Estado, por motivos de custos ao Município. Diz que não poderia deixar de dar esta 

informação porque o Secretário falou a Diretora Patrícia e nós ficamos preocupados e 

por isso fez o requerimento aqui, diz que o Secretário disse que poderia dar esta 

informação aqui neste momento, de que não vai haver esse transporte escolar. Diz que 

em sua opinião como Vereador, precisam sentar com o Prefeito, Secretário do 

Transporte para se chegar a melhor resolução para o que poderá ser feito. A Sra. 

Presidente sugere que o Secretário dos Transportes seja convidado por esta Casa a vir 

aqui justificar o motivo desta negativa ao transporte para os alunos quanto a reposição 

das aulas. O Vereador Vanderlei diz que seria mais viável se algum representante dos 

professores e nós Vereadores se reunissem com o Secretário para conversarem sobre o 

assunto. A Vereadora Vanda solicita um aparte e diz que não se pode esperar para uma 

próxima Reunião para que uma explicação seja dada pelo Secretário dos transportes, 

visto que uma escola estadual está paralisada e a outra não está, assim, se trata de um 

caso emergencial onde precisam sentar para discutir a situação, o Sr. Prefeito, o 

Secretário do Transporte, a Secretária da Educação para chegarem num consenso e 

darem uma posição aos professores, pais e alunos no máximo até amanhã a tarde 

(29/03/2022). A gravação desta Reunião fica salva em arquivo eletrônico em sua 

integralidade, caso haja alguma dúvida por parte de algum Vereador sobre sua fala, 

devendo o Vereador se manifestar em tempo hábil, para a devida correção,  antes da 

aprovação desta Ata. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradeço a presença 

de todos a mais esta Reunião Ordinária e passaremos a Reunião Extraordinária para 

discussão e votação do Projeto de Resolução nº 002/2022, em regime de urgência. Nada 

mais havendo para, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e 

deixa marcada a próxima para o dia 04 de abril de 2022 (Segunda-Feira) ás 19:00 horas. 

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

se aprovada, vai por todos assinada. 

 

_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    João Paulo de Morais 

 

_________________________________   __________________________________ 

Juscelino Tereza       Luiz Carlos Ribeiro     

_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido 

    

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 
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_________________________________   

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 28 (VINTE E OITO) DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS, NO HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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, João Paulo de Moraes, 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 nº 002/2022 que, 
CONCEDE HONRARIA INTITULADA “MULHER CIDADÃ” E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de Resolução à discussão 

dos Senhores Vereadores. Parecer. Apreciado por todas Comissões Permanentes desta 

Casa de Leis,  a propositura recebeu parecer favorável por unanimidade, pois o que 

buscamos com a apresentação do presente Projeto de Resolução, é homenagear 

mulheres que contribuíram e contribuem para o crescimento de nossa querida Cabo 

Verde, com seu trabalho exemplar de cidadania. Vários outros nomes poderiam 

sabiamente ser apresentados nesta oportunidade, pois, somos agraciados com inúmeras 

mulheres guerreiras, que enfrentam as labutas diárias. Contudo, os nomes aqui 

elencados foram os escolhidos para o momento. Várias são as razões pelas quais as 

fazem merecedoras desta singela homenagem. Quer seja pelo trabalho voltado a 

sociedade cabo-verdense, quer seja pelo carinho no desempenho das tarefas, pela 

simplicidade no olhar e a força nas mãos, quer seja pelo afeto nas palavras e a 

determinação em suas atitudes, não importa, todas vocês são especiais. Com a 

aprovação deste Projeto coroamos com êxito a garra das nossas mulheres, estas que de 

forma justa e sincera demonstram o seu amor e lutam pelo progresso e 

desenvolvimento desta terra que tanto amamos. 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 dos Projetos de Resolução 002/2022, 

por todos Vereadores presentes, sem emendas, em regime de urgência. A gravação 

desta Reunião fica salva em arquivo eletrônico em sua integralidade, caso haja alguma 

dúvida por parte de algum Vereador sobre sua fala, devendo o Vereador se manifestar 

em tempo hábil, para a devida correção,  antes da aprovação desta Ata.  Nada mais 

havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e 

deixa marcada a próxima para o dia 04 de abril de 2022 (Segunda-Feira) as 19:00 horas. 

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    João Paulo de Moraes 
 

_________________________________   __________________________________ 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 


