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

REALIZADA NO DIA 06 (SEIS) DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos seis dias do mês de junho 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, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista Gianini, Pedro 

Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda e ausência dos 

Vereadores: Juscelino Tereza e João Paulo de Morais. Em seguida, a Sra. Presidente 

solicita ao Vereador Luiz Carlos Ribeiro 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. Não há inscritos. 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: 

Vanderlei Aparecido Braga. De uso da palavra o Vereador Vanderlei realiza 

novamente a leitura do Ofício enviado pela COPASA em resposta a um 

questionamento feito por esta Casa, a seu pedido. Diz ser muito cobrado pelos 

moradores do Loteamento São Francisco do Distrito de Serra dos Lemes sobre 

providências e agilidade na construção da ETE para a devida canalização da rede de 

esgotos no local, mas diante desta resposta vemos que apenas um proprietário está 

dificultando a continuidade dos serviços por não entrar em acordo de servidão com a 

COPASA. Assim pede encarecidamente que este proprietário reveja sua decisão sobre 

esta questão e negocie junto a COPASA para a realização destes serviços de 

esgotamento sanitário, promovendo dignidade e qualidade de vida aos moradores do 

local.  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 seu 

conteúdo. A Ata é aprovada pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. A Sra. 

Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.222/2022 que, AUTORIZA MAJORAÇÃO 

DO VALOR DE REPASSE DE SUBVENÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de 

Lei nº 2.223/2022 que, AUTORIZA MAJORAR, EM 20% (VINTE POR CENTO), O 

LIMITE PAR ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO-

PROGRAMA, VIGENTE NO EXERCÍCIO DE 2022 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

as Comissões de Legislação, Justiça e redação e demais Comissões Permanentes, para 
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apreciação, discussão, elaboração de Parecer e votação em Plenário.  Informa que com 

a anuência e deliberação unânime dos Senhores Vereadores, estes dois Projetos serão 

apreciados, discutidos e votados, ainda hoje, em Reunião Extraordinária, em regime de 

urgência para que a administração dê continuidade na execução de seus serviços.  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 requer o que segue: a) Reitera pedido de manutenção e cascalhamento 

da estrada rural, no local denominado “morro do Quim do Chico Neto”, pois o trecho 

é muito utilizado por veículos, principalmente agora, em época de colheita do café e 

está bastante esburacado, necessitando de manutenção urgente. b) Requer que seja feita 

manutenção na rua existe abaixo do desmanche, a qual dá acesso ao Bairro Nova Cabo 

Verde, ressalta que a mesma é bastante utilizada pelos moradores do local, mas, está 

tomada por buracos e quase intransitável. c) Requer a possibilidade de disponibilização 

de alguns ônibus nos dias da realização do rodeio, para o transporte dos munícipes que 

quiserem participar da festa, pois muitos não possuem veículos próprios e nem recursos 

para o pagamento de UBER ou táxi para este transporte até o local que é distante da 

Cidade. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva requer o que segue: a) 

Reitera mais uma vez a instalação de redutor de velocidade nas proximidades da “Loja 

da Janete” e Igreja Matriz, visto que os motoristas transitam pelo local em alta 

velocidade e existe grande fluxo de pedestres. Ressalta que a visão do motorista quanto 

a travessia do pedestre é muito curta e se faz necessária uma providência urgente. b) 

Reitera pedido de pintura e sinalização nos quebra-molas existentes no Bairro 

Chapadão, Distrito de São Bartolomeu de Minas e nos que foram construídos na 

Avenida Nossa Senhora da Assunção, local onde foi realizado recentemente 

pavimentação asfáltica, pois, os mesmos ficam invisíveis aos motoristas que não 

conhecem este trecho pavimentado, podendo ocasionar acidentes. De uso da palavra o 

Vereador Vitor Espedito Megda requer o que segue: a) Reitera pedido de instalação de 

placas indicando o nome dos Bairros Coelhos, São João, Fundão dos Cardosos e 

Esteves, pois indo da Cidade para estes locais não existe indicação de localização 

nenhuma destes Bairros citados, o que dificulta muito a vida dos motoristas que 

precisam fazer entregas ou transportar produtos produzidos nos Bairros. Assim, pede 

que sejam instaladas estas placas de identificação dos locais o mais rápido possível, 

pois trata-se de uma coisa simples de se fazer e muito necessária.  b) Reitera, mais uma 

vez, a construção de uma faixa elevada para pedestres nas proximidades do Grupo 

Escolar Major Leonel, pois o trânsito de alunos no local é grande, necessitando uma 

maior atenção e cuidado por parte dos motoristas. 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. 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 passa-se a Reunião Extraordinária para 
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discussão e votação dos Projetos de Lei encaminhado anteriormente nesta Sessão 

Legislativa, com pedido de urgência pelo Executivo Municipal, para continuação dos 

seus trabalhos contábeis e administrativos. 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. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – 

MG, REALIZADA NO DIA 06 (SEIS) DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

Aos seis dias do mês de junho 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, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista Gianini, Pedro 

Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda e ausência dos 

Vereadores: Juscelino Tereza e João Paulo de Morais. Em seguida, passa-se a ORDEM 

DO DIA.  Na sequência a Sra. Presidente solicita a primeira Secretária que proceda a 

leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.222/2022 que, AUTORIZA 

MAJORAÇÃO DO VALOR DE REPASSE DE SUBVENÇÃO DESTINADA A 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de Lei à discussão dos 

Senhores Vereadores. 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, já que resulta de um 

pequeno valor, oriundo de rendimentos de aplicação até o efetivo repasse à APAE de 

Cabo Verde de recurso destinado pelo Deputado Emidinho Madeira e que necessitam 

ser contabilizados, para que seja também repassados à Associação. Apreciado pelas 

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

votação em plenário. A Sra. Presidente submete o referido Projeto Lei 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 Lei é 

aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emendas. A Sra. Presidente solicita a 

primeira Secretária que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

2.223/2022 que, AUTORIZA MAJORAR, EM 20% (VINTE POR CENTO), O LIMITE PAR 

ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO-PROGRAMA, 

VIGENTE NO EXERCÍCIO DE 2022 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência 

submete o referido Projeto de Lei à discussão dos Senhores Vereadores. Parecer. 

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

Orçamento e Tomada de Contas, a propositura recebeu Parecer favorável a sua 

discussão e votação em Plenário, pois a propositura encontrando-se revestida de 

legalidade, bem como não apresenta vícios de natureza jurídico-constitucional de 

forma, iniciativa ou material, além de se apresentar necessária para a contabilização do 

município, já que se encontra, desde o dia 31 de maio, no limite anteriormente 

concedido, razão pela qual não estão conseguindo empenhar a maior parte das despesas 

municipais. Apreciado pelas demais Comissões, as mesmas emitiram Parecer favorável 

à propositura. A Sra. Presidente submete o referido Projeto Lei à votação dos Senhores 

Vereadores. Podem se manifestar. Os Vereadores que estiverem de acordo com a 
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aprovação do referido Projeto permaneçam como estão. O Projeto de Lei é aprovado, 

por todos Vereadores presentes, sem emendas. A Sra. Presidente anuncia a aprovação 

dos Projetos de Lei de nºs 2.222, e 2.223/2022, por todos Vereadores presentes, sem 

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

mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 13 de junho 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. 

 

_________________________________   __________________________________ 

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. 

 
 

 

 


