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

REALIZADA NO DIA 12 (DOZE) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos doze 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 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 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. Consulta os Senhores (a) Vereadores(a) se estão de acordo 

em conceder a palavra ao Sr. Antônio José Alves que falará sobre assuntos relacionados 

ao Bairro Chapadão. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Com a palavra Sr. 

Antônio José por 05 minutos. De uso da palavra o Sr. Antônio José Alves manifesta 

agradecimento a oportunidade a ele concedida e por tudo que tem sido feito no Bairro 

Chapadão pela administração, através do Diretor de obras Sr. Romilton Dias Filho. 

Comenta que se faz necessário a instalação de um quebra-molas ao final da Rua Rio 

de Janeiro e início da estrada rural que foi pavimentada recentemente. Comenta sobre 

o barracão do CODESCH, diz que há mais de 20 anos se tenta a transferência do local 

para o Conselho, mas nenhum Prefeito até o momento se interessou em fazer esta 

transferência. Diz que encontram dificuldades no repasse de recursos de Deputados 

através de emendas parlamentar, uma vez que a sede do Conselho é do Município, 

ressalta que a população do Bairro Chapadão tem interesse nesta transferência o mais 

rápido possível. Assim, pede que os Vereadores intercedam junto ao Executivo. Pede 

ainda, que os Vereadores o ajudem com a iluminação do Bairro Chapadão, diz que a 

empresa que fez a iluminação da cidade fez a iluminação lá no Bairro, mas o serviço 

não ficou bom, as luzinhas estão apagadas e precisam ser substituídas, diz não saber o 

porquê de não se dar oportunidade aos profissionais eletricistas de nosso Município, 

pois apresentariam um serviço de melhor qualidade. Assim, precisa da colaboração dos 

Vereadores. Comenta sobre a necessidade de instalação de pontos de ônibus em alguns 

pontos do Bairro Chapadão, inclusive no Bairro Nova Cabo Verde, nas proximidades 

do parquinho infantil. Comenta sobre bueiros entupidos, que causam transtornos e 

inundação nas Ruas, próximo a residência do Sr. Lázaro dos Santos e na Rua Quintino 
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Bocaiuvas onde fica muita água suja empossada se fazendo necessário a construção de 

um bueiro para o escoamento desta água. Agradece ao Executivo pela reconstrução da 

pinguela provisória instalada no Bairro São Benedito. Comenta que em frente a quadra 

poliesportiva do Bairro Chapadão existia um local coberto onde as pessoas se reuniam 

para jogar truco, mas infelizmente vândalos destruíram o local, assim, pede que o 

Executivo refaça esta cobertura para que as pessoas voltem a jogar truco no local. O 

Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho de uso da palavra comenta a respeito da 

instalação dos pontos de ônibus nos Bairros e Ruas da Cidade, diz ter conseguido 

recursos através de emenda parlamentar do Deputado Cássio Soares, num valor de 

cento e cinquenta mil reais, dos quais trinta mil serão destinados para compra destes 

pontos de ônibus a serem instalados. Pede que o Sr. Antônio José informe a população 

que já foi aberta licitação para esta aquisição e em breve os pontos serão instalados. 

Diz ter anotado as reivindicações do Sr. Antônio José e no momento oportuno desta 

Sessão os transformará em requerimentos a serem encaminhados ao Executivo. De uso 

da palavra o Vereador João Paulo de Morais comenta sobre os pedidos feitos pelo Sr. 

Antônio José e diz que fez estes pedidos por diversas vezes aqui nesta Casa, nestes seus 

dois anos frente ao Poder Legislativo, aqui representando a população. Comenta que 

no Bairro Chapadão existem cerca de oito bueiros entupidos, os quais causam grandes 

transtornos em dias de chuvas. Comenta sobre a reconstrução da pinguela no Bairro 

São Benedito, serviço provisório que ficou bom, mas se faz necessário a construção de 

uma ponte e pavimentação da rua que dá acesso ao local. Comenta que os 

requerimentos que aqui faz, alguns até são iniciados no Bairro, mas não são finalizados, 

diz ficar envergonhado, pois como representante da população é muito cobrado e seus 

pedidos não são atendidos por completo e são cerca de mil eleitores no Bairro 

Chapadão, um Bairro grande e populoso que precisa de mais atenção da administração. 

Comenta sobre a necessidade de reforma da pracinha lá existente e seus bancos 

quebrados, gramas dos canteiros inexistentes, poda das árvores com suas copas altas 

atingindo os fios de alta tensão, podendo ocasionar acidentes graves, mas até hoje nada 

foi feito. Diz realizar um trabalho em parceria com o Sr. Antônio José e que os pedidos 

aqui feito por ele serão enviados ao Executivo. De uso da palavra o Vereador Pedro 

Sérgio Aparecido diz admirar o trabalho realizado pelo Sr. Antônio José, pois ser 

Presidente de Conselho não é fácil e se foi reeleito é porque as pessoas o consideram e 

gostam do seu trabalho. Indaga se será uma boa ideia a transferência do Barracão do 

Conselho para o mesmo, pois acarretará muitas despesas, como água, luz e outras, as 

quais são difícil para o Conselho conseguir arcar mensalmente. Mas, se esta é uma 

prioridade do Conselho, se faz necessário buscar a viabilidade e o entendimento do 

Executivo para que essa transferência aconteça. O Sr. Antônio José diz que parceria 

entre a administração e o Conselho seria muito bom, mas é complicado, pois se mistura 

política e dificulta as realizações. Informa que existem 10 computadores parados no 

Conselho, os quais poderiam estar sendo utilizados pela comunidade do Bairro, mas 

infelizmente não conseguiu parceria junto ao CRAS. Diz ter procurado o responsável 

pela Defesa Civil para verificação de telhas quebradas depois da chuva de pedras, mas 

nada foi feito até hoje e não enviaram as telhas necessárias para a substituição. Diz que 

foi retirada sua autoridade quanto ao cuidado da quadra poliesportiva e está havendo 
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grande desperdício de água no local por pessoas que lá frequentam. Diz que se faz 

necessário a instalação de câmeras e cerca ao redor da quadra. A Sra. Presidente 

agradece a presença do Sr. Antônio José, esclarece que a respeito de não se dar 

oportunidade aos profissionais daqui, é porque para prestação de serviços ao setor 

público se faz necessário a realização de licitação para a contratação dos serviços, as 

empresas participam e quem ganha faz o serviço, ressalta que o processo de licitação é 

aberto ao público, para todos interessados. Deixa a Câmara a disposição para quando 

aqui quiser fazer uso da palavra dentro dos prazos legais. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga comenta que  problemas com quadra de esportes existem também no 

Distrito de Serra dos Lemes e Bairro Coelhos, diz que nestes locais não existe um 

responsável para abertura, fechamento e organização para utilização do espaço e indaga 

se na quadra de esportes do Bairro Chapadão existe um responsável. O Sr. Antônio 

José responde que não, que tudo é de responsabilidade do Sr. Bruno Leite, diretor de 

esportes, ressalta ser um Bairro grande e populoso que necessita de uma pessoa que 

fique responsável pelo local o dia todo. Diz que a quadra é aberta cedo e fechada à 

noite e ninguém toma conta do local durante e o dia inteiro, fica a deus dará. O 

Vereador Vanderlei diz que no Distrito de Serra dos Lemes só tem um professor uma 

vez por semana e isso é muito difícil, porque a quadra de esportes é a única diversão 

para as crianças, jovens e adultos do Distrito, e não existe uma tabela de horários 

afixada para esta utilização do espaço e todas as idades juntas na quadra não dá certo. 

O Sr. Antônio José diz que a professora Andréia dá aulas funcionais duas vezes por 

semana na quadra de esportes do Bairro Chapadão, mas está encontrando dificuldades, 

pois os adolescentes estão causando problemas no momento da utilização do espaço 

pela professora e por isso se faz necessário um responsável pelo local, para organizar 

os horários de utilização e se faz necessário ainda, de um lugar para aferir a pressão 

arterial das pessoas que lá participam desta ginástica. Ressalta que todo investimento 

que a administração fizer no local será em benefício da população, não se trata de um 

serviço a ser feito ao Presidente do Conselho, as pessoas precisam de mais atenção. 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 estão 

inscritos o(a) Vereador(a): Daniel Galdino Barbosa Filho, Vanderlei Aparecido Braga 

e Vanda Célia da Silva. De uso da palavra o Vereador Daniel informa que os gaioleiros 

do Município, denominados “Fecha o zóio que lá vai terra” realizará neste final de 

semana evento para distribuição de brinquedos as crianças, diz que passarão pela zona 

rural também, nos Bairros: Condessa, Fundão, Coelhos, Serra Escura, Cata e Distritos 

de São Bartolomeu de Minas e Serra dos Lemes, além de todas as Ruas de nossa 

Cidade. Diz que o evento iniciará as 9 horas da manhã e pede aos Vereadores que 

avisem as crianças para ficarem atentas aos carros de som e se aproximarem das 

estradas principais destes bairros citados. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia 

da Silva lembra que estamos finalizando 2022, já se foram dois anos de mandato e 

deixa esta colocação referindo-se a parceria realizada entre Legislativo e Executivo, 

lembrando que durante este tempo inúmeros requerimentos foram elaborados por este 

Poder Legislativo, todos a pedido da população, a qual todos nós aqui representamos, 

e alguns foram atendidos, mas a grande maioria não, assim quer saber o significado de 
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prioridade para a administração, aos olhos de quem estes pedidos que os Vereadores 

fazem são vistos ou não como prioridades, pois as pessoas que sofrem na pele os 

problemas diários, classificam sim seus pedidos como prioridades. Assim indaga quem 

determina os pedidos feitos por esta Casa como prioridades ou não, lembrando que a 

maioria dos pedidos aqui realizados foram engavetados e não foram realizados. 

Ressalta que os pedidos feitos por esta Casa, os quais não são atendidos pelo Executivo 

podem resultar em crime de responsabilidade, uma vez que são reiterados por diversas 

vezes e nada é feito. Lembra que não são pedidos particulares, são pedidos da 

população. Pede que a partir de janeiro de 2023, o líder do Prefeito nesta Casa possa 

fazer parte da Comissão que avalia as prioridades que precisam ser atendidas em nosso 

Município, pois o Legislativo é parte muito importante da administração e fomos 

eleitos para representar nossa população e por isso reivindicamos e fazemos os 

requerimentos durante as Sessões desta Casa. De uso da palavra o Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga fala sobre a COPASA no Distrito de Serra dos Lemes, pois a 

execução dos serviços está parada há muito tempo e a população sofrendo com os 

resíduos de esgotos correndo a céu aberto. Lembra que ficou marcada um Câmara em 

ação para visitação dos pontos críticos de escoamento destes esgotos em todo o 

Município, mas devido as chuvas a visitação foi suspensa. Comenta a sugestão do 

Vereador Daniel em acionar a polícia ambiental para esta visitação e diz estar 

totalmente de acordo, pois não há mais o que dialogar e requerer de forma escrita, pois 

nenhuma providência é tomada. Lembra que o contrato entre COPASA e Município 

está vencido desde 2017 e nada se resolve, fala-se em um processo judicial, mas 

ninguém nos dá notícias sobre o andamento do mesmo. Diz que no Bairro São 

Francisco o serviço de canalização está todo pronto, mas a ETE ainda não foi 

construído, devido impasse entre um proprietário de terras que não quer autorizar a 

rede passar em sua propriedade, assim os demais moradores sofrem com este esgoto 

correndo a céu aberto, causando mal cheiro e proliferação de animais peçonhentos. 

Deixa registrada toda sua indignação por a empresa COPASA não resolver esta 

situação, os moradores do local não podem mais conviver com este problema tão sério, 

precisam ser respeitados e tratados com mais dignidade. Diz que a COPASA precisa 

procurar outros proprietários e mudar um pouco esta rota de passagem desta 

canalização e resolver de vez este impasse que tanto prejudica a todos. Parabeniza a 

família do Sr. Juvenil que liberou parte de suas terras para esta passagem, sem criar 

obstáculos que prejudicam todos os moradores do local.  Com relação ao esporte, diz 

que lá no Distrito de Serra dos Lemes as coisa não andam bem,  há dez anos 

desempenha o papel de Vereador e nestes anos nunca pode tirar o chapéu a nenhum 

Secretário que passou pelo Cargo, diz que começa-se bem, mas logo não se dá 

continuidade, falta carro, materiais esportivos e responsável para cuidar da quadra e 

determinar horários para utilização do espaço pelas, crianças, jovens e adultos. Pede 

que seja ao menos afixada uma planilha com horários determinados para esta 

utilização. Parabeniza o esporte realizado em Cabo Verde e Distrito de São Bartolomeu 

de Minas, mas o Distrito de Serra dos Lemes e Coelhos estão a desejar. Comenta sobre 

o passeio feito na Rua que dá acesso ao Departamento de Educação, obra necessária 

que há tempos vem sendo solicitada, deixa seu agradecimento ao Executivo e ressalta 
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as inúmeras obras que estão sendo realizadas em nosso Município. O Vereador João 

Paulo de Morais solicita um aparte e comenta que os serviços realizados pela COPASA 

na cidade estão deixando muito a desejar, com redes de resíduos de esgotos correndo 

a céu aberto em diversos pontos da Cidade e desaguando no Ribeirão Assunção, pede 

que o Executivo os informe sobre o andamento do processo judicial, pois nenhuma 

satisfação é dada a população que paga tão caro para a realização destes serviços. 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. Na sequência encaminha 

o 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, Projeto de Lei Complementar nº 195/2022 que, 
CRIA NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURADE CABO VERDE, LEI 

COMPLEMENTAR Nº 086/2013, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/2016, A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESE ESTRADAS VICINAIS, ESTABELECE 

SUA ESTRUTURA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 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, Projeto de Lei nº 2.240/2022 que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE 

CARTÕES MAGNÉTICOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO 

VERDE, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 2.241/2022 que, AUTORIZA MAJORAR, EM 

20%(VINTE POR CENTO), O LIMITE PARA 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 discussão, apreciação, elaboração de 

Parecer e votação em Plenário.  Em seguida 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 que seja enviado Ofício a 

Secretária de Educação indagando sobre pagamento de abono com recursos do 

FUNDEB aos Servidores da Educação, ressalta que uma parcela já foi paga, mas os 

Servidores questionam se não haverá mais nenhuma parcela para o final do ano, pois é 

sabido que há recursos em contas, assim se faz necessário uma explicação concreta 

sobre o questionamento para que os profissionais sejam informados. Requer 

providências urgentes quanto um desnivelamento na BR 146, ponte existente no Bairro 

Macaúbas. Trata-se um degrau formado entre a pavimentação asfáltica da BR 146 e 

ponte lá existente, podendo ocasionar acidentes graves com veículos que transitam em 

alta velocidade pelo local. Requer informações sobre a aquisição de lâmpadas pela 

Prefeitura Municipal para substituição nos postes de iluminação pública, pois a Cidade 

encontra-se muito escura depois que a chuva de granizo danificou estas lâmpadas, e se 
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faz necessário tomada de providências urgentes quanto a esta questão. Diante das 

solicitações feitas pelo munícipe Antônio José aqui nesta Casa, requer que seja 

instalado um quebra molas ao final da Rua Rio de Janeiro e início da estrada rural que 

foi pavimentada recentemente e outros nas proximidades da residência do Sr. Israel de 

Moraes, também no Bairro Chapadão. Salienta que motoristas imprudentes transitam 

por estes locais em alta velocidade, podendo ocasionar acidentes. Requer que seja 

construído um bueiro, próximo a residência do Sr. Lázaro dos Santos, na Rua Quintino 

Bocaiuvas onde fica muita água suja empossada, e se faz necessário a construção de 

um bueiro para o escoamento desta água. De uso da palavra o Vereador João Paulo de 

Morais requer que o Executivo analise a possibilidade de ajudar na realização da festa 

das crianças no Bairro Chapadão, pois, brinquedos e doces estão muito caros e só com 

a colaboração da comunidade não dará para comprar o necessário para todas as crianças 

que participam da festa. Requer que seja passada máquina na estrada rural do Bairro 

Santa Luzia. Requer providências quanto a instalação de iluminação na saída do Bairro 

Chapadão, pois o local encontra-se muito escuro e os moradores próximos a este local 

pedem esta instalação. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido requer providências quanto 

as rachaduras da quadra de esportes do Distrito de São Bartolomeu de Minas, diz que 

a mesma foi interditada pela defesa civil, mas agora em período de férias as crianças 

precisam deste local para praticar seus esportes. Sugere que a administração busque 

parceria com os presidentes dos Conselhos de Bairros e moradores para ajudarem na 

organização dos horários de funcionamento das quadras esportivas. De uso da palavra 

o Vereador Vanderlei Aparecido Braga requer a possibilidade de disponibilização de 

um funcionário para quadra esportiva do Bairro Chapadão e outro para a quadra do 

Bairro Chapadão. Ressalta a importância de um professor ministrando aulas também 

para descoberta de talentos nos esportes praticados em nosso Município e que ao menos 

uma planilha com horários intercalados por idades, seja afixada na quadra do Distrito 

de Serra dos Lemes para uma maior organização da utilização do espaço. Requer que 

seja oficiado a COPASA requerendo providências urgentes quanto aos inúmeros 

pontos de esgotos correndo a céu aberto e sendo despejados nos rios sem que haja 

nenhum tratamento destes resíduos, contaminando assim o ambiente e causando 

incômodo a população residente próximos a estes locais devido o mal cheiro exalado 

e proliferação de animais peçonhentos que adentram suas residências. O Vereador 

Pedro Sérgio solicita um aparte e sugere ao nobre Vereador Vanderlei que solicite a 

administração para que os servidores que prestam serviços no Distrito de Serra dos 

Lemes possam revezar parte de seus horários para abertura, cuidados e fechamento da 

quadra de esportes, pois assim se resolveria o problema da falta de um responsável no 

local. Comenta que a empresa COPASA vem cobrando taxa de manutenção dos 

esgotos da população há muito tempo, mas poucos foram os benefícios revertidos a 

população. A Vereadora Maísa diz que antes de encerrarem o ano, um Câmara em 

Ação será agendado para verificação destes pontos de esgotos correndo a céu aberto 

em todo nosso Município, pois alguma providência precisa ser tomada com urgência. 

Requer que seja enviado um Ofício de pesares a família do Sr. Mauro Lourenço 

Barbiero, manifestando sentimentos pelo seu falecimento. De uso da palavra a 

Vereadora Vanda Célia da Silva requer que o Executivo reveja sua análise de 
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prioridades, e que priorize também os requerimentos feitos por esta Casa uma vez que 

são solicitações feitas pela população e precisam ser realizadas. Requer que sejam 

construídas faixas elevadas para pedestres próximo a Igreja Matriz, dos dois lados das 

vias, uma próxima a Casa Paroquial e outra próxima aos Correios, pois durante as 

celebrações muitos idosos e crianças transitam nestes locais e correm risco de serem 

atropelados por motoristas imprudentes que passam em alta velocidade por estes locais. 

Este mesmo pedido foi feito pelo pároco Padre Rovilson e até o momento não foi 

atendido. Requer providências quanto as águas de enxurradas que descem pela Rua 

Targino Dias, e inundam a residência da Senhora Nice, no Distrito de São Bartolomeu 

de Minas. Ressalta que um bueiro existente no local não comporta a quantidade de 

águas que descem da Rua principal, se faz necessário a construção de uma caixa de 

contenção e canalização com manilhas maiores destas águas para resolução do 

problema. Requer ainda, que seja construído um bueiro entre a Rua dos Palmas e Rua 

São Paulo, Distrito de São Bartolomeu de Minas, para contenção das águas de 

enxurrada que descem em grande quantidade por estas Rua e inundam a residência do 

Sr. Valdir Ênio da Silva. Requer urgência no atendimento a este pedido, pois há tempos 

o munícipe sofre com este problema no local. 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 Sra. Presidente diante do Ofício de nº 044/2022 enviado pela Secretária 

de Educação, Sra. Deliane Ribeiro Vilela Silva, lido anteriormente no expediente, onde 

solicita a indicação de dois membros deste Poder Legislativo para fazer parte do novo 

Conselho do FUNDEB, indica os seguintes Vereadores (a): Membro Titular: Maísa 

Renata Batista Gianini, CPF: 031.030.316-88, e-mail:maisagianini@hotmail.com, 

Fone: 9 9964 0775 e Membro Suplente: Vanda Célia da Silva, CPF:438.684.446-53, 

e-mail: vandacelia@hotmail.com, Fone: 9 9982 0256 ambas educadoras ativas no 

Município. 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 19 de dezembro 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. 

 

 

 

 

 

 


