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

REALIZADA NO DIA 19 (DEZENOVE) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, no horário 

das dezenove horas, no Salão de Reuniões do Sindicato dos Produtores Rurais,  sito a 

Avenida Oscar Ornelas, nº 143, Bairro Centro, Cabo Verde/MG, pelo período 

compreendido entre 05 de dezembro de 2022 a 05 de junho de 2023, conforme 

cronograma de execução da obra constante no processo licitatório Pregão 02/2022, já 

devidamente homologado, 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 de forma presencial: Daniel Galdino Barbosa 

Filho, João Paulo de Morais, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata 

Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga, 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 Vereadora 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. Concede a palavra ao Ilmo. Sr. Tenente Sandro Olímpio de 

Lima Almeida para agradecimento e despedida a população Cabo Verde, por este 

tempo em que trabalhou em nossa Cidade. De uso da palavra o Tenente Sandro 

agradece pela oportunidade a ele concedida e como é de conhecimento de todos aqui, 

diz ter sido incluído no quadro de acesso da Polícia Militar de MG ao Cargo de Capitão 

a partir de janeiro de 2023. Diz ter prestado aproximadamente 20 anos de Serviços ao 

Município de Cabo Verde e que se sente um filho desta terra. Mas para toda promoção 

existe um ônus, se sente feliz pela promoção, mas triste em deixar Cabo Verde e que 

aguarda a definição do Município em que atuará. Agradece a Câmara de Vereadores, 

ao Executivo e a população cabo-verdense pela acolhida e diz que fez muitos amigos 

aqui e se sente muito grato por esta oportunidade a ele concedida. Agradece todo apoio 

e diz que sempre trabalhou e desempenhou seu ofício com muita dedicação e carinho 

por todos que dele precisaram. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz se sentir tranquilo 

ao conversar com o Tenente Sandro e que o considera um Cidadão cabo-verdense, 

agradece todo trabalho realizado e que um dia retorne a esta terra que tanto o considera. 

Diz ficar triste por sua partida, mas alegre por sua promoção alcançada por seus 

próprios méritos. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido parabeniza o Tenente por todo 

trabalho realizado em nosso Município e diz que os moradores do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas agradecem toda a tenção dispensada ao Distrito, e o parabeniza 

pela promoção a Capitão. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga agradece ao Tenente  

por toda atenção e trabalho realizado junto ao Distrito de Serra dos Lemes, deseja-lhe 

sucesso nesta nova etapa de sua vida e que o próximo Tenente possa nos contemplar 

com um belo trabalho. O Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho agradece pelo 
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trabalho dedicado ao Município nestes 19 anos e que Deus o abençoe nesta nova etapa 

de sua vida. A Vereadora Vanda Célia da Silva agradece pela parceria e trabalho 

realizado neste tempo aqui em nosso Município e diz que sua promoção é mais que 

merecida, diante de sua capacidade e dedicação. Diz que o Tenente é um amigo que 

está indo embora e deseja-lhe toda sorte e que Deus o abençoe e ilumine nesta nova 

caminhada. A Sra. Presidente agradece a presença do Tenente aqui nesta Casa, nesta 

noite e deseja-lhe sucesso e prosperidades nesta nova etapa que se iniciará. Diz que 

seria egoísmo querer sua permanência somente em nosso Município, pois sabe da 

capacidade e competência desta pessoa tão querida por todos. Parabeniza-o pela 

promoção, pela pessoa humana que é, e lhe diz que ele sempre será uma estrela que 

brilha e que nunca será esquecido. Roga a Deus que o abençoe, proteja sua família, seu 

trabalho e lhe deseja muito sucesso e prosperidades nesta nova etapa de sua vida. 

Tenente Sandro se emociona com as palavras a ele proferidas e agradece a todos pelo 

apoio a ele dedicado todo este tempo, e que dirá somente até logo, até breve.  Em 

seguida a Sra. Presidente consulta o Vereador Segundo- Secretário, Sr. Vanderlei 

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

inscrito o Vereador: Daniel Galdino Barbosa Filho. De uso da palavra o Vereador 

Daniel manifesta todo seu agradecimento a todos que colaboraram com o evento dos 

gaioleiros que promoveram a entrega de brinquedos para as crianças na zona rural de 

nosso Município. Agradece os gaioleiros da Cidade de Monte Belo que ajudaram na 

realização e os gaioleiros de nosso Município denominados “Fecha o zóio que lá vai 

terra”. Diz que o evento foi um sucesso e levou muita alegria as crianças que não 

podem vir a Cidade ver o papai Noel, as crianças se sentiram muito felizes em tirar 

fotos com o papai Noel. A Vereadora Vanda solicita um aparte e parabeniza o nobre 

Vereador Daniel pela disponibilidade e participação ao evento junto aos gaioleiros, o 

qual levou muita alegria para todas as crianças por onde passaram. Na sequência, 

passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. 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 seu conteúdo. A Ata é aprovada 

pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. Como não há Projetos para serem 

encaminhados, passa-se a solicitação de envio dos Requerimentos pelos Senhores 

Vereadores(as). O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer 

algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Daniel Galdino 

Barbosa Filho requer informações do porquê da falta de medicamentos na Farmácia 

Popular do Município, nem mesmo os medicamentos básicos, como Losartana as 

pessoas estão encontrando e está havendo muita reclamação. Salienta que remédios são 

prioridades para população e caso seja de competência do Estado esta remessa ao 

Município, que este envio seja cobrado, se preciso for vão até Belo Horizonte, 

conversam com Deputados, pois, o que não pode, é a população sofrer por estes 

remédios estarem em falta na farmacinha, são medicamento básicos de baixo custo, 

mas as pessoas não estão tendo condições financeiras para adquiri-los.  Requer 

informações e providências urgentes quanto a este problema. b) Requer que seja feita 
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com urgência manutenção na ponte que dá acesso ao Bairro Rural Barba do Bode, nas 

proximidades da propriedade do Sr. Carlos Pereira. Que seja instalada proteção nas 

laterais da mesma, pois no córrego sob a mesma corre muita água, podendo ocasionar 

acidentes graves. Requer ainda,  que seja realizada limpeza das caixas de contenção 

das enxurradas daquele Bairro, as quais encontram-se todas entupidas e por este motivo 

as águas danificam toda estrada. Reitera pedido de podas das copas das árvores no 

Bairro Chapadão, próximo ao antigo bar do Sr. Zé Eugênio, pois as copas das árvores 

estão cobrindo totalmente a iluminação da rua e os moradores pedem uma providência 

urgente. De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio Aparecido requer a pedido do 

gerente do Supermercado Econômico, para que seja recolocada placa atrás da Igreja 

Matriz, Praça Capitão Luiz Romão Siqueira, indicando “Carga e Descarga” para que 

caminhões de entrega possam estacionar. Ressalta que a placa lá existente 

anteriormente foi retirada e carros estacionam no local dificultando a realização de 

entregas no supermercado e causando problemas no trânsito naquele trecho. De uso da 

palavra o Vereador João Paulo de Morais requer providências quanto a três postes de 

energia elétrica que foram desligados pela CEMIG na Rua Praia Formosa, proximidade 

de residência do Sr. Luís Carlos Machado, os quais estavam causando curto circuito na 

fiação, mas que até o momento não houve a manutenção e religamento dos mesmos. 

Assim, pede que o Executivo interceda junto a CEMIG para que esta energia seja 

reestabelecida no local. Requer que seja construído um bueiro no final da Rua Dr. 

Augusto Melo Souza, próximo a residência do Sr. Juninho Messias, pois desce muita 

água de enxurrada no local e inunda sua casa, pede providências urgentes. Requer que 

o Executivo proceda a doação de cerca de dez telhas ao Conselho do Bairro Chapadão, 

conforme prometido pelo responsável pela Defesa Civil após chuva de granizo 

ocorrida, a qual danificou várias telhas do Conselho, e em tempos chuvosos tem 

causados grandes transtornos no local. Pede que a administração seja mais atenciosa 

com a população carente que tanto precisa de ajuda. De uso da palavra a Vereadora 

Vanda Célia da Silva requer providências urgentes quanto a substituição das lâmpadas 

queimadas em toda Cidade, pois, as ruas encontram-se muito escura desde a ocorrência 

da chuva de granizos em nossa Cidade. Requer que o Executivo realize um 

levantamento dos horários de fechamento dos estabelecimentos (bares) no Município, 

para que juntamente com Ministério Público, Polícia Militar e Conselho Tutelar, 

possam estabelecer uma ação conjunta para o cumprimento da Lei nº 13.106, de 17 de 

março de 2015 que altera Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 

do Adolescentes, e que seja estabelecido um horário de fechamento para todos estes 

estabelecimentos. Fala que se faz necessária uma ação conjunta quanto ao 

cumprimento da Lei da Criança e do Adolescente, pois comerciantes não podem vender 

bebidas alcoólicas para menores, assim faz um apelo a todos não se excedam com as 

bebidas agora nas festas do final de ano, pois há famílias que sofrem muito com o 

alcoolismo de seus entes queridos e passam até por situações trágicas por conta do 

vício descontrolado. Ressalta que a intenção do Legislativo na abordagem deste 

assunto é fazer um trabalho de conscientização e prevenção ao alcoolismo precoce 

entre crianças e adolescentes. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz 

que quanto a substituição das lâmpadas queimadas, está ocorrendo um problema 



131 
 

quanto a aquisição das de led, pois devido o alto custo o Município encontra-se sem 

orçamento para esta aquisição, mas que a partir de janeiro de 2023 tudo será resolvido.  

Ressalta que quanto a questão discutida junto aos membros do Conselho Tutelar e 

Polícia Militar anteriormente, ficou deliberado que os comércios serão visitados de 

forma educativa e preventiva para afixação de cartaz com as Leis especificas, com as 

penalidades a serem aplicadas caso não atendidas. A Vereadora Vanda agradece as 

palavras e pede que quando houver um evento específico que haja um alvará específico 

para o mesmo. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda requer a construção 

de caixa de contenção no morro do Mozar e Bairro Esteves, nas proximidades da Igreja 

Católica. Requer que estas águas sejam contidas nestas caixas para que não danifiquem 

as estradas e causem ainda mais transtornos aos moradores. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga requer que seja agendada uma Reunião no início de janeiro/2023 

entre Prefeito Municipal e moradores da Rua de traz do Bairro São Francisco, Distrito 

de Serra dos Lemes, pois, lhes foi informado sobre uma adequação do processo relativo 

ao Bairro e precisam de informações concretas sobre o assunto. Requer que seja 

realizado cascalhamento da estrada do Bairro Cana do Reino e proximidades do campo 

de futebol do Sr. Carlos Vieira. Manifesta todo seu agradecimento ao Secretário e 

Chefe de Estradas pelo atendimento a seus pedidos de manutenção em estradas que 

passam o transporte escolar. De uso da palavra a Vereadora Maísa Renata Batista 

Gianini requer providências urgentes quanto uma grande quantidade de água que 

deságua abaixo da BR 146, na Rua Praia Formosa, altura do nº 1570. Se faz necessário 

o manilhamento e canalização desta água uma vez que muitos animais ficam atolados 

nestes locais. Os moradores próximos a este trecho pedem providências, pois ficam 

preocupados desta água estar sendo utilizada na captação feita pela COPASA para 

nosso uso diária, uma vez que estes animais sujam e contaminam toda esta água.  Segue 

fotos anexo. Requer que seja enviado um Ofício de reconhecimento e agradecimento a 

Sra. Analy de Sousa Dias e Souza, por este tempo de gestão frente a diretoria da Escola 

Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães. Requer que seja enviado Ofício de 

agradecimento ao Tenente Sandro Olímpio de Lima Almeida por todo serviço prestado 

a população de Cabo Verde. Requer que seja enviado Ofício parabenizando e  

agradecendo  aos promovedores do Evento beneficente  Amigos do Juca X Amigos do 

Deley em prol  do Lar Santo Antônio.  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. 

Neste momento passa-se a apreciação, discussão e votação dos Projetos de Lei e 

Projetos de Lei Complementares já encaminhados nesta Casa Legislativa. A Sra. 

Presidente solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer 

referente ao Projeto de Lei nº 2.234/2022 que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE 

CONTRIBUIÇÕES E AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023 E TOMA OUTRAS 

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

dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do Projeto de Lei. Parecer: 

Apreciado pela Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, o Projeto recebeu parecer favorável à sua discussão e 

votação em Plenário, pois atende todos os requisitos legais quanto à matéria, bem como 
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não encontra nenhum óbice legal quanto a sua apreciação. Posteriormente analisado 

pelas demais Comissões Permanentes desta Casa de Leis, a propositura recebeu parecer 

favorável à sua discussão e votação, visto que o orçamento anual é uma previsão de 

gastos e despesas e, para que o Município possa repassar subvenções às sociedades 

civis sem fins lucrativos, bem como contrições e amortizações de dívidas, há a 

necessidade desta previsão bem como a aprovação legislativa, razão pela qual a 

aprovação do mesmo é de extrema necessidade. O Projeto de Lei 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 solicita a 

Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de 

Lei nº 2.235/2023 que, ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE 

CABO VERDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023. A Sra. Presidente submete o referido 

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

podem se manifestar. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do 

Projeto de Lei. Parecer: Apreciado pela Comissão de Legislação Justiça e Redação e 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, o Projeto recebeu parecer 

favorável à sua discussão e votação em Plenário, visto que os dispositivos constantes 

no presente projeto observaram as disposições legais pertinentes, com especial 

destaque para as normas constitucionais relativas à matéria e, ainda, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Posteriormente, analisado pelas demais Comissões 

Permanentes desta Casa de Leis, a propositura recebeu parecer favorável à sua 

discussão e votação, por refletir as necessidades de nossa querida Cabo Verde. 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 de Lei é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emenda. 

A Sra. Presidente solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do 

Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 192/2022 que, ALTERA A LEI 

MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 159, DE 21/12/2021 que, “INSTITUI O PLANO 

PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022 A 2025” E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
A Sra. Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores se 

manifestam favoráveis a aprovação do Projeto de Lei. Parecer: Apreciado pela 

Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas, o Projeto recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em 

Plenário, pois a mesma visa adequar às diretrizes, programas e ações de governo 

aprovadas para o quadriênio 2022/2025 e atendem a todos os requisitos constitucionais 

previstos no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República, bem como estão 

em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Salienta-se que as adequações 

são necessárias, pois, na confecção da LOA para o exercício de 2023, constaram ações 

que não estavam disponíveis na Lei Complementar nº 159/2021, visto que as 

necessidades do município mudam ano a ano, sendo impossível prever toda a demanda 

para os próximos 4 (quatro) anos. Posteriormente analisado pelas demais Comissões 

Permanentes desta Casa de Leis, a propositura recebeu parecer favorável à sua 

discussão e votação. O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem 
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emendas. Submete o referido Projeto à votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores 

Vereadores podem se manifestar. O Projeto de Lei Complementar  é aprovado, por 

todos Vereadores presentes, sem emenda. A Sra. Presidente solicita a Vereadora 

Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei 

Complementar nº 193/2022 que, ALTERA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 166, 

DE 14/062022, que, “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete 

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

Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a 

aprovação do Projeto de Lei. Parecer: Apreciado pela Comissão de Legislação Justiça 

e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, o Projeto recebeu 

parecer favorável à sua discussão e votação em Plenário, visto que as alterações 

trazidas no projeto são de extrema importância para a eficácia da lei orçamentária para 

o exercício de 2023, bem como atendem a todos os requisitos legais previstos no artigo 

165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000, além 

de possuir todos os anexos necessários e estarem em consonância com as demais Leis 

Orçamentárias. Posteriormente analisado pelas demais Comissões Permanentes desta 

Casa de Leis, a propositura recebeu parecer favorável à sua discussão e votação. 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 de Lei Complementar é aprovado, por todos Vereadores 

presentes, sem emenda. A Sra. Presidente solicita a Vereadora Secretária Vanda que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 194/2022 

que, EXTINGUE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE CABO 

VERDE, LEI COMPLEMENTAR Nº 086/2013,   ALTERADA   PELA   LEI   

COMPLEMENTAR   Nº   11/2016,    A         SECRETARIA MUNICIPAL CONTÁBIL E 

FAZENDÁRIA, VINCULA SUA ESTRUTURA AO GABINETE E TOMA OUTRAS 

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

dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do Projeto de Lei. Parecer: 

Apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça e redação e Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, a propositura recebeu parecer favorável à sua 

discussão e votação em plenário, pois não encontra nenhum óbice legal quanto a sua 

matéria e forma, bem como, quando da sua elaboração, foram respeitadas as legislações 

pertinentes ao assunto. Apreciado pelas demais comissões permanentes, o projeto 

recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em plenário, visto que representará 

economia aos cofres públicos, com a extinção da Secretaria Municipal Contábil e 

Fazendária, já que toda a estrutura passará a ser subordinada ao Gabinete do Prefeito, 

que certamente terá plenas condições de geri-la.  O Projeto de Lei Complementar 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 

solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer referente ao 

Projeto de Lei Complementar nº 195/2022 que, CRIA NA ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA DA PREFEITURADE CABO VERDE, LEI COMPLEMENTAR Nº 
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086/2013, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/2016, A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRANSPORTESE ESTRADAS VICINAIS, ESTABELECE SUA 

ESTRUTURA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete o referido 

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

podem se manifestar. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do 

Projeto de Lei. Parecer: Apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça e redação e 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, a propositura recebeu parecer 

favorável à sua discussão e votação em plenário, pois não encontra nenhum óbice legal 

quanto a sua matéria e forma, bem como, quando da sua elaboração, foram respeitadas 

as legislações pertinentes ao assunto. Apreciado pelas demais comissões permanentes, 

o projeto recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em plenário, pois reflete 

extrema necessidade de nosso município, já que possui enorme extensão rural, 

necessitando de uma secretaria destinada a cuidar, preventivamente, das estradas, 

evitando, desta forma, graves danos que acarretam, muitas vezes, na impossibilidade 

de tráfego de moradores da zona rural. Salienta-se ainda que, com a criação desta 

secretaria, teremos também maior eficácia no cuidado de nossa frota. Ademais, temos 

que a criação desta secretaria não acarretará impacto financeiro aos cofres públicos, 

haja vista a extinção da Secretaria Contábil e Financeira. 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 de Lei 

Complementar é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emenda. A Sra. 

Presidente solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer 

referente ao Projeto de Lei Complementar nº 196/2022 que, ALTERA A 

DENOMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E 

ESTRADAS VICINAIS E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete 

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

Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a 

aprovação do Projeto de Lei. Parecer: Apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça 

e redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, a propositura 

recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em plenário, pois não encontra 

nenhum óbice legal quanto a sua matéria e forma, bem como, quando da sua 

elaboração, foram respeitadas as legislações pertinentes ao assunto. Apreciado pelas 

demais comissões permanentes, o projeto recebeu parecer favorável à sua discussão e 

votação em plenário, visto que, com a criação da Secretaria de Transportes e Estradas 

Vicinais, tais atribuições deixam de ser da Secretaria Municipal de Obras, Serviços, 

Urbanos e Estradas Vicinais, necessitando, assim, de alteração de sua nomenclatura 

para adequar às suas atribuições. 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 de Lei Complementar é 

aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emenda. A Sra. Presidente anuncia a 

aprovação dos Projetos de Lei de nº 2.234, 2.235/2022 e Projetos de Lei Complementar 

nºs 192, 193, 194, 195 e 196/2022 por todos Vereadores(as) presentes, sem emenda. 

Neste momento passa-se a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cabo 

Verde, para o biênio 2023/2024. Informamos que será uma eleição com chapa única, 

devidamente acordada por todos(as) Vereadores(as) desta Casa de Leis e de acordo 
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com o Ofício Solicitação dos Vereadores(a) interessados, devidamente arquivado na 

pasta de expediente desta Sessão: A chapa única para esta eleição terá os seguintes 

nomes, ocupando os seguintes Cargos da Mesa Diretora:□ Presidente: Luiz Carlos 

Ribeiro; Vice-Presidente: Daniel Galdino Barbosa Filho; 1º Secretário: Vanderlei 

Aparecido Braga; 2º Secretário: Pedro Sérgio Aparecido; Tesoureira: Vanda 

Célia da Silva; □ Em branco. A Sra. Presidente solicita a Assessora Legislativa que 

distribua as cédulas para eleição e logo após faça o recolhimento das mesmas. Solicita 

aos Vereadores Vitor Espedito Megda e Pedro Sérgio aparecido que procedam a 

apuração dos votos e comuniquem o resultado. Informa que diante da apuração dos 

votos, a chapa única obteve 9 (nove) votos favoráveis, sendo eleita por unanimidade. 

Informamos que a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o Biênio de 

2023/2024 será formada pelos seguintes Membros: Presidente: Luiz Carlos Ribeiro; 

Vice-Presidente: Daniel Galdino Barbosa Filho; 1º Secretário: Vanderlei 

Aparecido Braga; 2º Secretário: Pedro Sérgio Aparecido; Tesoureira: Vanda 

Célia da Silva. Na sequência a Sra. Presidente solicita a Vereadora Secretária que 

proceda a Leitura da Mensagem nº 093/2022 enviada pelo Executivo Municipal 

comunicando a Líder do Executivo na Casa Legislativa para o biênio 2023/204. 

Diante da leitura deste Ofício, algum Vereador deseja se manifestar? Estão todos de 

acordo com a indicação do Executivo Municipal? Assim, diante da aceitação de todos 

os Senhores(as) Vereadores(a) declaramos que a Líder do Executivo na Câmara será 

esta que vos fala, Maísa Renata Batista Gianini a partir de janeiro de 2023/2024. 

Vereadores eleitos no Pleito Eleitoral de 2020: Daniel Galdino B. Filho (PSB), João 

Paulo de Moraes (PDT), Juscelino Tereza (PL), Luiz Carlos Ribeiro (PROS), Maísa 

Renata Batista Gianini (MDB), Pedro Sérgio Aparecido (AVANTE), Vanda Célia da 

Silva (MDB), Vanderlei Aparecido Braga (DEM), Vitor Espedito Megda 

(SOLIDARIEDADE).   As Comissões Permanentes da Câmara Municipal a partir de 1º 

de janeiro de 2023 ficam assim instituídas: Líderes Partidários: Daniel Galdino B. 

Filho (PSB), João Paulo de Moraes (PDT), Juscelino Tereza (PL), Luiz Carlos Ribeiro 

(PROS), Pedro Sérgio Aparecido (AVANTE), Vanda Célia da Silva (MDB), Vanderlei 

Aparecido Braga (DEM), Vitor Espedito Megda (SOLIDARIEDADE). Líder do Governo 

na Casa – Maísa Renata Batista Gianini (MDB). COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA 

MUNICIPAL CABO VERDE – MG. Biênio - 2023/2024 .LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E 

REDAÇÃO. MEMBROS: Daniel Galdino B. Filho, Maísa Renata Batista Gianini, 

Vanderlei Aparecido Braga. SUPLENTES: João Paulo de Moraes, Pedro Sérgio 

Aparecido, Vitor Espedito Megda. PRESIDENTE DA COMISSÃO: Vanderlei Aparecido 

Braga. FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS. MEMBROS: João Paulo de 

Moraes, Vanda Célia da Silva, Pedro Sérgio Aparecido. SUPLENTES: Daniel Galdino 

B. Filho, Juscelino Tereza, Maísa Renata Batista Gianini. PRESIDENTE DA 

COMISSÃO: Pedro Sérgio Aparecido. OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE, 

TRÂNSITO E AGRICULTURA. MEMBROS: Daniel Galdino B. Filho, Maísa Renata 

Batista Gianini, Juscelino Tereza. SUPLENTES: Vitor Espedito Megda, Vanderlei 

Aparecido Braga, João Paulo de Moraes. PRESIDENTE DA COMISSÃO: Daniel 

Galdino B. Filho. EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 

HUMANOS. MEMBROS: Vanda Célia da Silva, Vitor Espedito Megda, Vanderlei 
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Aparecido Braga. SUPLENTES: Juscelino Tereza, João Paulo de Moraes, Pedro Sérgio 

Aparecido. PRESIDENTE DA COMISSÃO: Vanda Célia da Silva. 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, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e deixa 

marcada a próxima para o dia 21 de dezembro de 2022, as 16 horas de forma 

Extraordinária para apreciação, discussão e votação dos Projetos de Lei nºs 2.233 e 

2.240/2022 e presença da Secretária de Educação Sra. Deliane Ribeiro Vilela Silva que 

falará sobre Recursos do FUNDEB e disponibilidade ou não de pagamento de abono 

aos Profissionais da Educação com os recursos excedentes deste fundo. 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 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 


