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

REALIZADA NO DIA 18 (DEZOITO) DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, no horário das 

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

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

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini e Secretariada pela Vereadora Primeira 

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

caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pela Vereadora Primeira-Secretária dos Senhores Vereadores: Daniel 

Galdino B. Filho, João Paulo de Moraes, 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 Reverendíssimo Sr. Padre 

Rovilson Ângelo da Silva, Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Assunção para que 

procedam a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, abençoando esta nossa Sessão 

Ordinária. Revmo. Padre Rovilson procedeu a leitura do Livro de Rei, cap.3, versículos 

de 3 seguintes. Após leitura pediu para que os Vereadores tenham sabedoria, 

discernimento e paciência para conduzir os trabalhos como legisladores e 

representantes dos anseios da população caboverdense. Iniciada a Reunião, a Sra. 

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

Presidente solicita a Primeira Secretária que proceda a leitura dos requerimentos feitos 

por escrito pelos Senhores Vereadores e leitura das demais correspondências 

constantes no expediente, as quais ficarão arquivadas nas dependências da Secretaria 

da Câmara. Requerimentos formulados pelo Vereador Daniel Galdino Barbosa 

Filho: a) Requer que seja feita manutenção e substituição de lâmpadas queimadas na 

Pracinha do Bairro São Judas, pois os moradores reclamam da escuridão colocando em 

risco os moradores do local e inviabilizando a utilização da praça a noite. b) Requer 

providências junto a loteadora Monte Castelo para providenciar a pavimentação do 

trecho da estrada que liga o alto do Bairro Chapadão ao asfalto feito pela Prefeitura 

Municipal. Requerimento formulado pelo Vereador João Paulo de Moraes: a) 

Requer que seja realizada limpeza em lotes existentes no Bairro Nova Cabo Verde, 

pois os mesmos encontram-se muito sujos, com acúmulo de lixo e mato alto. Caso a 

Prefeitura não seja proprietária dos referidos lotes que notifique os proprietários para 

realizarem esta limpeza, com a máxima urgência. b) Que seja instalada uma lixeira 

maior no Bairro Praia Formosa, próximo as pedras que ficam em frente ao sítio do Sr. 

Marinho, pois os moradores depositam seus lixos em uma lixeira muito pequena 

existente no local, e não suportando a grande quantidade, os mesmos ficam espalhados 

causando poluição visual e ambiental. Requerimentos formulados pela Vereadora 

Maísa Renata Batista Gianini: a) Requer, com a máxima urgência, a finalização da 
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Rua Ipê, localizada no Bairro Estações, ligando-a ao Bairro São Judas Tadeu. Salienta-

se que a referida Rua enfrenta sérios problemas, por ser extremamente íngreme, 

necessitando a finalização da mesma até o Bairro São Judas para facilitar a vida dos 

munícipes que lá residem, evitando assim que eles se coloquem em risco e não 

necessitem subir o morro. Salienta-se ainda que a estrada que está sem pavimentação, 

também dá acesso à pista de skate e a necessária pavimentação irá também beneficiar 

os esportivos. b) Requer a instalação de uma lombada na Av. Dr. Antônio de Souza 

Melo, nas proximidades da Padaria do Nenê 1, salienta-se que existe muito movimento 

no local e que os veículos trafegam em alta velocidade, colocando os pedestres e 

demais veículos em risco.  Requerimentos formulados pelo Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro: a) Requer que seja instalado um redutor de velocidades (quebra-molas) na 

Rua Vereador Joaquim Sebastião de Souza, entre as residências dos Senhores Carlos 

Augusto de Lima e Fernando de Lima, pois motoristas imprudentes transitam pela 

referida Rua em alta velocidade podendo ocasionar acidentes. Requerimento 

formulado pela Vereadora Vanda Célia da Silva: a) Informa que na Rua Dr. 

Augusto Melo Souza, nº 300,  está ocorrendo um desmoronamento no barranco 

próximo ao Ribeirão Assunção em direção à referida residência. Informa que o caso já 

foi documentado pela Defesa Civil. A vereadora já buscou informações junto à 

Assistência Social. O Secretário Adriano Lange Dias relatou que já existe um plano de 

intervenção em parceria com o CODEMA e Defesa Civil. Assim, diante destas 

informações e considerando os riscos e o temor que a família vem sofrendo, requer da 

Administração e Departamentos competentes, providências urgentes quanto a este 

problema. Requerimentos formulados pelo Vereador Vanderlei Aparecido Braga: 

a) Requer que seja realizada manutenção nas estradas rurais que dá acesso ao Distrito 

de Serra dos Lemes e Bairro São Miguel, pois com a grande ocorrência das chuvas, as 

mesmas encontram-se bastante esburacadas. b) Requer que seja analisada a 

possibilidade de fazer o levantamento do aterro próximo a borracharia do Cemar pneus, 

para facilitar a subida de carretas e caminhões que passam por esta estrada para 

chegarem na cafeeira do Sr. Rogério. Pede que o Secretário e fiscal responsável façam 

uma visita ao local para uma melhor análise do serviço a ser realizado. c) Requer que 

seja realizado cascalhamento de parte da estrada rural denominada “fundão dos 

Galdinos”, a qual dá acesso a várias propriedades e também a empresa do Sr. “Roberto 

do mel”. d) Requer que seja feita manutenção na estrada rural do Bairro Cana do Reino, 

nas proximidades das propriedades dos Senhores Tazir, Walace, Juvenil e Isaías, pois 

a mesma encontra-se em estado precário de conservação. Salienta que esta estrada é 

muito utilizada por caminhões leiteiros diariamente, e se faz necessário esta 

manutenção com urgência.  Requerimentos formulados pelo Vereador Vitor 

Espedito Megda: a)  Requer que sejam instalados dois quebra - molas na Rua Alceu 

Prado, Bairro Chapadão, um nas proximidades do grupo escolar e outro nas 
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proximidades do PSF, pois motoristas imprudentes transitam por esta rua em alta 

velocidade, na qual tem grande trânsito de pedestres e principalmente crianças, 

próximo ao grupo escolar. b) Requer que realizada roçada nas margens das estradas 

rurais dos Bairros: Coelhos, Fundão dos Cardosos, Esteves e São João, pois o mato 

encontra-se muito alto atrapalhando a visibilidade dos motoristas que transitam por 

estas estradas. A matéria lida é considerada de deliberação pelos(as) Senhores(as) 

Vereadores(as) presentes. Em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há 

inscritos.   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 os Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro, Vanda Célia da Silva 

e Vanderlei Aparecido Braga. De uso da palavra o Vereador o Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro diz ter participado no dia de hoje de uma Reunião junto ao Conselho Municipal 

de Defesa e Conservação do Meio Ambiente do Município de Cabo Verde 

(CODEMA), onde foi eleita nova diretoria, para Presidente: Carlos Coutinho, Vice-

Presidente: Matheus Caixeta, representante da EMATER, Secretário: Rony Leite e 

Segundo Secretário: Adailton Marciano, membros representantes do Poder 

Legislativo: Maísa Renata Batista Gianini e Luiz Carlos Ribeiro, diz ter participado de 

Reunião online onde já foi votada autorização para que a administração realize alguns 

cortes de árvores na Cidade entre outras coisas e ficou agendada próxima Reunião para 

o dia 18/02/2021. Participou ainda de outra Reunião, esta presencial junto ao Comitê 

de enfrentamento ao COVID 19, no DME, as 15 horas, onde nos foi informadas as 

ações acontecidas durante esta semana com a atuação de fiscalização e efetivação do 

novo Decreto. O assunto foi amplamente discutido e diante das avalições, concluiu-se 

que a população está colaborando mais quanto a utilização da máscara, mas, ainda há 

muito o que melhorar, diz que nesta semana os fiscais passaram nos comércios e ruas 

avisando e informando sobre a obrigatoriedade deste uso, na segunda vez que a pessoa 

estiver sem a máscara será notificada, na terceira vez a mesma poderá receber uma 

multa. E quem permanecer com seu comércio aberto após as 21 horas a mesma coisa, 

aviso, notificação e em seguida poderá ocorrer multa ou até mesmo o fechamento do 

estabelecimento. Salienta, que como comerciante sente muito esta dificuldade em 

conscientizar as pessoas que entram no seu comércio sobre a utilização da máscara, 

pois o cidadão fica acostumado ao não uso da máscara e quando lhe é chamada a 

atenção, fica bravo, dizendo ter esquecido no carro ou no bolso, insistindo em não usar. 

Assim, pede a colaboração de todos os munícipes para que usem máscaras, higienizem 

as mãos com álcool gel antes de entrar e sair nos comércios, que façamos todos cada 

um a sua parte. Diz que cidades da Região já estão com bastante casos de COVID, 

Cabo Verde 05 casos e se o paciente estiver internado aqui em nosso Hospital com 

sintomas do COVID, para ser encaminhado para Monte Belo se faz necessário ter em 

mãos uma tomografia e para a realização deste exame, precisa-se de uma UTI móvel 
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para o deslocamento deste paciente até a Cidade de Alfenas e hoje não tínhamos UTI 

móvel disponível, e isso custa ao Município, no mínimo cinco mil reais por 

deslocamento, diz que a região tem três UTIs para esta utilização e estavam todas 

ocupadas, ou seja, tudo no limite de utilização e ocupação, então por isso, se faz 

necessário a conscientização de cada um de nós, para nos protegermos desta 

contaminação. Diz que na semana passada falou sobre o patrimônio histórico e diz 

achar que foi mal interpretado, lembrando que ainda faz parte deste Conselho, pois 

ainda não foi mudado nada e novos membros ainda não foram instituídos para fazerem 

parte do Conselho na atual gestão. Reforça mais uma vez que sentiam muita dificuldade 

junto as pessoas que davam assistência ao Conselho, a Prefeitura contratava equipes 

de Belo Horizonte, Alfenas e estas pessoas nunca apareceram aqui no Município para 

ajudar os membros do Conselho. Lembra que nos últimos meses da gestão anterior foi 

disponibilizado o Sr. Rafael, o qual começou fazer um belo trabalho com levantamento 

dos bens tombados que estão inventariados pelo patrimônio histórico, o que aumentará 

um pouco este ano a pontuação para o envio de recursos ao patrimônio histórico diante 

do encaminhamento destes dados e alimentação o sistema com estas informações, o 

que retornará em forma de ICM cultural ao Município. Salienta que a Sra. Silvia fez 

um belíssimo trabalho como Presidente deste Conselho, dentro de suas possibilidades, 

pois, cada um de nós temos outras atividades diária e não temos muito tempo para a 

realização destas visitações aos locais tombados, e exalta o belo trabalho apresentado 

por todos membros do Conselho do Patrimônio Histórico durante o tempo de sua 

vigência. O Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho solicita um aparte e indaga sobre 

a multa a ser aplicada quando na desobediência da utilização da máscara, pois, já 

aconteceu consigo mesmo de ser questionado sobre o uso da máscara, e a mesma estava 

no bolso, ou seja, estava descumprindo esta exigência e indaga se já existe um valor 

especificado, diz acreditar que com a aplicação da multa as pessoas ficarão mais atentas 

quanto a esta utilização da máscara, pois ninguém quer pagar multas. Informa as 

pessoas que o atendimento aos pacientes com sintomas do COVID 19 estão sendo 

feitos no PSF, localizado ao lado da creche, no Bairro Chapadão, pois, já existe uma 

equipe preparada para este atendimento e procedimentos. O Vereador Luiz Carlos 

responde que a pessoa será notificada, lhe será concedida uma máscara e na próxima 

vez que esta mesma pessoa for pega sem máscara lhe será aplicada uma multa, quanto 

ao valor diz não tem conhecimento, mas irá verificar. Diz que foi informado pelo 

Secretário da Saúde que nosso Município também receberá doses de vacina para a 

imunização do COVID 19, mas, a prioridade será para os idosos do Lar Santo Antônio 

e profissionais que atuam na área da saúde. Devemos conscientizar a população de que 

não adianta se aglomerar na porta do posto de saúde, pois, esta primeira etapa de 

vacinação abrangerá somente estes dois públicos citados. A Sra. Presidente diz não ter 

conhecimento deste valor, mas existe um grupo de whasap sobre o COVID, onde os 
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fiscais poderão informar a toda população este valor de multa estipulado. O Vereador 

Luiz Carlos esclarece que se a pessoa estiver sem máscara dentro de um comércio, a 

multa será para a pessoa e para o dono do comércio. Salienta que com relação a 

contratação dos fiscais, não existe no edital do concurso realizado o cargo para fiscal e 

estas pessoas que foram contratadas e nomeadas como fiscais pelo atual Prefeito, 

atuarão especificamente em virtude da pandemia, acabou a pandemia acabou os 

contratos para os cargos de fiscais. Lembra que o Projeto foi votado na semana passada 

e se faz necessário estes esclarecimentos para o conhecimento de todos. A Sra. 

Presidente diz que independente da multa a ser aplicada, temos que trabalhar a 

conscientização das pessoas, pois não existe valor que pague uma vida perdida. Graças 

a Deus estamos com um número pequeno de mortos em nosso Município, mas não 

podemos relaxar as medidas de proteção e nós como representantes da população que 

sejamos exemplo  da indicação e utilização da máscara, propagando sua importância, 

lembrando que neste ano houve menor ocorrência de gripes devido a utilização de 

máscara, então precisamos conscientizar a população da importância dessa utilização 

para não perdermos quem amamos. E conforme Projeto votado e aprovado por esta 

Casa na semana passada para contratação dos fiscais, que os mesmos possam informar 

as pessoas o transtorno que realmente esta doença pode causar, mesmo não indo a 

óbito, pode-se ter consequências gravíssimas e sequelas no organismo para o resto de 

nossas vidas, então que zelemos por nossas vidas e pela vida do outro. De uso da 

palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva comenta que aqui estão como representantes 

da população, e os Vereadores(as) são muito procurados(as) para que possam transmitir 

os problemas vivenciados pelos munícipes a administração, salienta que os anseios da 

população são muitos e não é sempre que podem atender a todos com a rapidez que as 

pessoas desejam, os desafios da gestão pública são imensos, lembra que estamos no 

primeiro mês de gestão e já estamos observando um trabalho diferenciado sendo 

realizado. Destaca um requerimento seu feito em Reunião anterior, onde uma família 

residia em uma casa bastante condenada que causava grande risco de desabamento e 

risco de acidente com os moradores. Assim, diz ter procurado a Assistência Social, na 

pessoa do Secretário Adriano Lange Dias, e eles se deslocaram até o local, 

presenciaram os perigos e no final de semana a família já foi reconduzida e abrigada 

em uma casa segura, graças a este trabalho eficiente e rápido a família encontra-se em 

segurança. Deixa seu agradecimento e reconhecimento a todas as pessoas que 

cooperaram para que este trabalho fosse realizado. De uso da palavra Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga manifesta seus sentimentos ao Sr. João Rafael e esposa que 

nesta tarde perderam seu filho de apenas 24 anos de idade e isso nos causa muita 

tristeza e comoção, roga a Deus que conforte o coração de toda família. Diz que na 

semana passada este Vereador que vos fala e a Sra. Bernadete reuniram-se com o 

Prefeito Municipal para falar da causa animal no Município de Cabo Verde. Todos os 
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dias podemos acompanhar pelas mídias sociais o trabalho que a Sra. Bernadete e 

algumas pessoas realizam no Município em prol desta causa. Diz que o Prefeito 

Cláudio foi muito positivo em suas palavras assumindo um compromisso quanto a 

castração destes animais, disse que o mais rápido possível estará abrindo um processo 

de licitação para a realização desta castração. Diz que a Sra. Bernadete vem fazendo 

este trabalho de forma voluntária e que lhe acarreta grandes dívidas pessoais junto aos 

pet shops da cidade por conta destes tratamentos feitos para resgatar a saúde destes 

animais e nós sabemos ser esta nossa responsabilidade também, de todos os gestores 

do Município. Salienta ser de suma importância a realização deste compromisso 

assumido pelo Prefeito, pois com a castração diminuirá o avanço da procriação animal, 

e diminuirá o sofrimento destes animais que ficam abandonados, lembra ainda que foi 

assumido o compromisso de divulgação desta campanha de castração e de 

conscientizar mais as pessoas para que não abandonem os animais.  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 das Atas de acordo com a Resolução 

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

leitura das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária, pois, já receberam o arquivo 

por meio eletrônico ou já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a 

leitura das mesmas, averiguando seus conteúdos. As Atas são aprovadas pelos(as) 

Vereadores(as) presentes, sem emendas. Na sequência, a Sra. Presidente encaminha o 

Projeto de Lei nº 2.161/2021 que, “AUTORIZA A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL NOS 

VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  e Projeto de Resolução de nº 001/2021 que, AUTORIZA A 

CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, às Comissões de 

Legislação Justiça e Redação e demais Comissões para análise, discussão e elaboração 

de Pareceres. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário o Projeto de 

Lei nº 2.161/2021 e Projeto de Resolução 001/2021 encaminhados anteriormente, 

sejam analisados, discutidos e votados em regime de urgência, ainda, hoje na Reunião 

das 20 horas, diante da necessidade do lançamento desta reposição salarial nas folhas 

de pagamento do mês de janeiro, uma vez que esta reposição não poderá ser feita de 

forma retroativa no mês de fevereiro. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a 

solicitação do nobre Vereador Luiz Carlos. A Sra. Presidente informa que, estando 

todos Vereadores de acordo com a solicitação do nobre Vereador Luiz Carlos, o Projeto 

de Lei nº 2.161/2021 e Projeto de Resolução 001/2021, serão analisados, discutidos e 

votados em regime de urgência, na Reunião das 20 horas.  Neste momento, passa-se a 

discussão dos requerimentos. A Sra. Presidente indaga se algum Vereador deseja 

comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. O Vereador Daniel Galdino 

Barbosa Filho comenta seus requerimentos. Diz que com relação a pracinha do Bairro 



7 
 

São Judas os moradores pedem providências urgentes quanto a substituição das 

lâmpadas, pois a noite a mesma encontra-se em quase total escuridão, causando medo 

nos moradores próximos ao local. Quanto a solicitação de providências junto a 

loteadora Monte Castelo, pede que Prefeitura Municipal atue com firmeza junto a esta 

questão e responsabilize judicialmente os responsáveis, pois os moradores próximos 

ao local sofrem com a lama que invade a rua e suas casas, diante deste descaso dos 

proprietários deste loteamento. O Vereador Luiz Carlos solicita um aparte e diz que 

quando foi aprovado o Projeto para aquela pavimentação, a Câmara encaminhou a seu 

pedido, um Ofício ao Executivo para que fizesse a pavimentação daquele trecho de 

estrada e lançasse em forma de IPTU ou aquisição de algum lote do proprietário do 

loteamento, já sabendo que o mesmo não iria se preocupar em pavimentar aquele trecho 

de estrada por conta própria, o que muito prejudicaria os moradores próximos ao local. 

Mas sua solicitação não obteve êxito e nos foi respondido que não poderia realizar a 

pavimentação deste trecho, sendo ele, de responsabilidade do particular, não podendo 

assim investir recursos públicos neste trecho de estrada. Diz que a atual gestão já 

notificou a empresa responsável e está tentando uma conversação amigável e se não 

der certo partirá para os trâmites legais judiciais. O Vereador Vitor Espedito Megda 

comenta seu requerimento onde solicita a realização de roçada nos laterais das estradas 

dos quatro bairros rurais, Fundão dos Cardosos, Esteves e São João, pois o mato 

encontra-se muito alto atrapalhando a visibilidade dos motoristas que transitam por 

estas estradas, diz que a situação está precária e há pontos nestas estradas que precisam 

ser cascalhados também. Sobre os quebra molas na Rua Alceu Prado, salienta que 

existe o grupo e escolar e a creche e motoristas passam por esta rua em alta velocidade, 

podendo ocorrer atropelamento destas crianças. O Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga comenta todos seus requerimentos. Sobre o levantamento do aterro próximo a 

borracharia do Sr. Cemar, explica que este local é utilizado para passagem de carretas 

e caminhões que acessam a cafeeira do Sr. Rogerinho e em épocas chuvosas estes 

caminhões de grande porte não conseguem passar neste local, por isso se faz necessário 

o levantamento deste aterro no local. Com relação a estrada do “Fundão dos Galdinos”, 

existe esta empresa de mel no local e esta semana mandaram fotos de camionetes 

encravas no local, diz ter enviado as fotos ao Sr. Regis fiscal das estradas e agradece a 

atenção por ele dispensada as solicitações feitas por este Vereador, mas gostaria que 

este requerimento fosse enviado por escrito, lembrando que esta empresa é de suma 

importância e que gera empregos no Município. Pede que ouvido o Plenário seja 

enviado Ofício de pesares a família do Sr. João Rafael, manifestando sentimentos pelo 

falecimento de seu filho. O Vereador Daniel solicita um aparte e diz que este problema 

citado pelo Vereador Vanderlei quanto ao levantamento do aterro para acesso a cafeeira 

do Sr. Rogério trata-se de um problema antigo, onde o dono do loteamento vendeu os 

lotes sem a devida infraestrutura e se faz necessário que a Prefeitura cobre do 
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proprietário a instalação desta infraestrutura a fim de melhorar a qualidade de vida dos 

moradores do local. O Vereador Vanderlei diz que não tinha conhecimento deste fato, 

pois, o munícipe vem até ao Vereador e faz o seu pedido e nós o trazemos até esta Casa. 

Não só o proprietário da cafeeira, mas todos os moradores do local estão sofrendo e a 

Prefeitura precisa buscar uma alternativa para solucionar este problema, lembrando que 

o Sr. Rogerinho em época de colheita do café emprega cerca de 16 pessoas e se faz 

necessário este suporte da Prefeitura agora neste período chuvoso uma vez, que esta 

empresa beneficia nossa população caboverdense.  O Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

pede que ouvido o Plenário seja encaminhado Ofício de agradecimento pelo trabalho 

realizado pelo Reverendíssimo Padre José Eduardo Aparecido Silva em nossa Paróquia 

Nossa Senhora da Assunção e que agora fará seu trabalho de evangelização na Paróquia 

São Francisco e Santa Clara, na Cidade de Poços de Caldas, Rua Lázara Alves Pontella, 

nº 132, residencial Santa Clara 2, CEP: 37 708 – 333 Poços de Caldas – MG. Pede que 

seja enviado Ofício de Pesares a família da Sra. Dalca Ornelas de Melo, manifestando 

sentimentos por seu falecimento. Em seguida, a Sra. Presidente consulta se todos os 

Senhores(as) Vereadores(as) estão de acordo com envio dos requerimentos. Todos se 

manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão enviados, inclusive o 

Requerimento apresentado pelo Padre Rovilson Ângelo da Silva.  Nada mais havendo 

para tratar, encerra esta Sessão Ordinária e passa-se a Reunião Extraordinária para 

discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei nº 2.161/2021 e Projeto de Resolução 

001/2021 em regime de urgência. 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 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. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – 

MG, REALIZADA NO DIA 18 (DEZOITO) DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, 

NO HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 
 

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, no horário das 

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

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

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini e Secretariada pela Vereadora Primeira 

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

caráter Extraordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pela Vereadora Primeira-Secretária dos Senhores Vereadores: Daniel 

Galdino B. 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 dos Pareceres referentes ao Projeto de Lei nº 2.161/2021 

que, “AUTORIZA A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL NOS VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”  e Projeto de Resolução de nº 001/2021 que, AUTORIZA A CONCESSÃO 

DE REVISÃO GERAL NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro, pede 

que ouvido o Plenário, os dois Projetos sejam colocados em discussão e votação 

juntamente, pois tratam do mesmo assunto. Todos Vereadores se manifestam 

favoráveis a solicitação do nobre Vereador.  Na sequência a Sra. Presidente submete 

os referidos Projeto de Lei e Projeto de Resolução à discussão dos Senhores 

Vereadores. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta que se faz 

necessária esta aprovação em regime de urgência estes dois Projetos diante da 

necessidade do lançamento desta reposição salarial nas folhas de pagamento do mês de 

janeiro, uma vez que esta reposição não poderá ser feita de forma retroativa no mês de 

fevereiro. Vale ressaltar, que somente os salários dos Servidores Municipais e 

Servidores da Câmara Municipal estão tendo reposição salarial de acordo com o índice 

aplicado pelo Governo Federal IPCA. O Projeto é aprovado, por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. A Sra. Presidente submete os referidos Projeto de Lei e 

Projeto de Resolução à votação dos Senhores Vereadores. Podem se manifestar. Os 

Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação dos referidos Projetos 

permaneçam como estão. Os Projetos são aprovados, por todos Vereadores presentes, 

sem emendas. A Sra. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.161/2021 

e Projeto de Resolução 001/2021, 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 25 de janeiro de 2021 (Segunda- - Feira) 

ás 19 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 Moraes 
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_________________________________   __________________________________ 

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. 
 


