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

REALIZADA NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio 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, de forma remota, diante do seu quadro de 

saúde, 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 e 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 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 estão inscritos os Vereadores: Pedro Sérgio Aparecido e 

Vanderlei Aparecido Braga.  De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio manifesta seu 

agradecimento ao Prefeito Cláudio Antônio Palma e Sra. Valéria coordenadora da Casa 

da Criança Feliz pela reinauguração deste local que cuida tão bem das crianças e 

adolescentes de nossa Cabo Verde. Manifesta seu agradecimento ao Professor Emerson 

e ao Diretor de Esportes Sr. Bruno Leite e demais envolvidos na realização do futsal 

adulto, que depois de tanto tempo conseguiu chegar na final do campeonato LIDARP, 

deixa o convite a toda população e Sres.(as) Vereadores(as) para final que acontecerá 

no próximo dia 20 de maio de 2022 e cita a agenda do esporte até o final deste mês. 

Comenta que o esporte em Cabo Verde é muito bom e conta com vários apoiadores e 

deixa seus sincero reconhecimento e agradecimento a estas pessoas tão importantes, 

são elas: Dércio Siqueira, Delei Vilas Boas, Dila e outros que gostam e incentivam a 

prática do esporte. O Vereador João Paulo de Morais solicita um aparte e diz que um 

sobrinho seu, o Francisco está jogando na Cidade do Rio de Janeiro, através deste 

estímulo dado a ele na prática de esportes. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um 

aparte e ressalta que as 20 horas será realizado jogo entre Cabo Verde X Ibitiúra de 

Minas, que todos possam participar e prestigiar os atletas de nossa Cidade. O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga de uso da palavra comunica que a Secretária da Educação, 

Sra. Deliane visitará o Distrito de Serra dos Lemes para tomada de decisão sobre a 

reabertura da creche neste período da colheita do café. 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 
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das Reuniões Ordinária e Extraordinária, pois 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. Como não há nenhum 

Projeto para ser encaminhado, 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 manutenção e cascalhamento da estrada rural do 

Bairro Jangada, o mais rápido possível, pois está se iniciando a colheita e esta estrada 

é bastante utilizada e existe um morro bastante íngreme que precisa ser cascalhado. 

Ressalta que a ponte já foi restaurada pelos moradores e proprietários do local, 

necessitando agora da administração somente a manutenção da estrada. Requer que 

seja retirada as terras das laterais da estrada que dá acesso ao Centro de Eventos, nas 

proximidades da propriedade do Sr. Vieira e Marcial, pois, foi feita a patrolagem da 

estrada, mas não foi retirada a terra das laterais. Salienta que a estrada é estreita e não 

está cabendo dois carros trafegando ao mesmo tempo, com ocorrência de acidente no 

local na semana passada. Assim, pede que este acúmulo de terra das laterais seja 

retirado com urgência. Requer a pedido da munícipe Diana Pati, através do facebook, 

que seja realizado cascalhamento e patrolamento do Morro das Bicas. O Vereador João 

Paulo de Morais requer que seja feita roçagem das laterais da estrada próxima ao local 

denominado Ponte Nova, pois o mato alto está atrapalhando a visibilidade dos 

motoristas que por lá transitam com seus veículos. De uso da palavra o Vereador Pedro 

Sérgio Aparecido requer que seja realizada manutenção em toda a extensão da estrada 

rural que dá acesso a propriedade do Sr. João Ademar, no Distrito de São Bartolomeu 

de Minas, pois a mesma encontra-se em estado precário de conservação. Requer que 

seja enviado Ofício de agradecimento ao Professor Emerson e toda equipe do Futsal 

Adulto pelo empenho na realização de campeonato em nosso Município.  De uso da 

palavra o Vereador Vitor Espedito Megda reitera pedido de construção de passador de 

gado no Bairro Fundão dos Cardosos, próximo a propriedade do Sr. Arlindo e Jucilei, 

pois há anos eles vem pedindo esta construção e como agora será feita manutenção em 

uma ponte próxima ao local, que sejam aproveitados os maquinários e realizada a 

construção deste passador de gados nesta estrada, pois o Sr. Arlindo já providenciou 

até as madeiras para serem colocadas no local. De uso da palavra o Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga requer que seja analisada a possibilidade de interdição da Avenida 

Oscar Ornelas, próximo ao Grupo escolar Major Leonel no momento de saída dos 

alunos da citada escola, pois é muito grande o movimento das crianças no momento da 

saída, requerendo um maior cuidado dos motoristas que transitam pelo local nestes 

horários. Que se interceda junto a Polícia Militar para que algo seja feito nos momentos 

da saída dos alunos do Grupo Escolar, evitando com isso acidentes no local. Comenta 

sobre resposta enviada pelo Executivo a seu requerimento, sobre valores dos auxílios 

pagos aos estudantes de nosso Município que estudam em outras cidades: Muzambinho 

é pago um valor de cento e trinta reais, Poços de Caldas, duzentos reais. Requer que o 

Executivo avalie a possibilidade de reajustar este valor pago aos alunos, pois os custos 

de uma van para os alunos subiram muito e vemos em cidades vizinhas a existência de 

transporte gratuito para os universitários, assim sugere que o Executivo possa rever 
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estes valores pagos para que os alunos que já pagam suas faculdades, que tenham um 

benefício maior proporcionado pelo Município. O Vereador Pedro Sérgio solicita um 

aparte e pede que o Vereador Vanderlei acrescente ao seu pedido a solicitação de 

interdição da Avenida Oscar Ornelas, nas proximidades da feira-livre as quartas feiras, 

para uma maior comodidade e segurança das crianças e adultos que frequentam o 

espaço. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva comenta sobre o auxílio 

do transporte escolar aos alunos que estudam em outras Cidades e diz ser quase certa 

a chegada de três ônibus para nosso Município, assim gostaria de solicitar ao Executivo 

que quando estes veículos aqui estiverem, que sejam utilizados para o transporte dos 

alunos universitários, pois muitos passam por dificuldades para pagarem suas 

mensalidades e van, pois ainda estão sem emprego, correndo o risco de desistência do 

curso, por não ter condições de cumprir com os custos de seus compromissos mensais 

que ultrapassam a renda familiar. Assim, pede ao Executivo que analise o aumento 

deste auxílio pago ou que se destine estes veículos que irão chegar ao transporte 

gratuito destes alunos universitários. O Vereador Daniel solicita um aparte e diz que 

no dia que estavam indo para Belo Horizonte uma estudante mandou uma mensagem 

a respeito do valor pago através do auxílio e em conversa com o Prefeito e fazendo as 

contas disse que a concessão do transporte gratuito aos estudantes ficaria mais barato 

ao Município que o pagamento deste auxílio de forma individual e vai ajudar muito 

mais as famílias do que a forma que é feita, lembrando que a maioria dos alunos que 

estudam e trabalham recebem em seu trabalho aproximadamente um salário mínimo.  

O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte e diz que o Prefeito se 

comprometeu e ver a possibilidade da concessão deste transporte gratuito aos 

estudantes que vão para outras cidades da região. De uso da palavra o Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro comenta ter visto pelas redes sociais um Projeto muito interessante da 

Cidade de Coqueiral, através de separação consciente do lixo pela população, que pega 

os recicláveis e realiza a troca na Prefeitura por um tíquete(dinheiro) denominado 

coqueiro verde, o qual é aceito em alguns comércios da cidade (feiras, mercados) que 

comercializam com os produtores da agricultura familiar do local, trocam os tíquetes 

por produtos e os comércios recebem os valores em real da Prefeitura que comercializa 

os recicláveis e reverte este recurso para pagamento dos produtores. Assim, se realiza 

a reciclagem, protege o meio ambiente, valoriza o trabalho dos pequenos produtores e 

faz o dinheiro girar no próprio Município. Assim, requer que a administração realize 

um estudo deste Projeto implantado na Cidade de Coqueiral, para que se veja a 

possibilidade desta implantação do mesmo em nosso Município, gerando com isso um 

desenvolvimento sustentável através do cuidado com o meio ambiente. O Vereador 

Pedro Sérgio solicita um aparte e diz que no ano de 2017, juntamente com a Sra. Sandra 

da EMATER visitaram a Cidade de Nova Rezende onde existe um Projeto parecido 

com este citado pelo nobre Vereador Luiz Carlos, onde as pessoas trocam seus matérias 

recicláveis por produtos produzidos no Município e a Prefeitura cede os insumos, 

mudas e sementes necessários aos produtores para esta produção. Diz que o dinheiro 

conseguido com a reciclagem é revertido a melhoria da estrutura do local utilizado para 

a separação dos recicláveis.  Sugere que todos os Vereadores façam uma visita a Cidade 

de Nova Rezende, juntamente com responsável pela Secretaria de Agricultura para 
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conhecerem o Projeto lá implantado. Os Vereadores Daniel e Luiz Carlos comentam 

sobre a economia para o Município em uma menor coleta de lixo orgânico, através do 

engajamento da população separando os materiais recicláveis e destinando ao local 

correto para reaproveitamento. A Vereador Vanda solicita um aparte e comenta que a 

reciclagem favorece a proteção ao meio ambiente, gera empregos e renda, e várias 

cidades estão tomando atitudes com relação a reciclagem, é o caso da Cidade de Caldas, 

mostrada em uma reportagem ontem(15/06) no globo rural, onde juntamente com a 

população se faz a separação dos materiais recicláveis e coleta de forma correta para 

aproveitamento dos mesmo, sugere que todos Vereadores procurem o Sr. Rony e 

EMATER para realização de um Projeto para nosso Município neste sentido também. 

O Vereador Luiz Carlos parabeniza a Vereadora Vanda por sua filha Viviane Palma, 

pelo trabalho realizado junto a proteção ambiental reportada no globo rural neste 

domingo, através do Projeto Conservadoras da Mantiqueira, o qual leva o nome de 

Cabo Verde a outros cantos do país. A Sra. Presidente lembra que este Projeto 

Conservadoras da Mantiqueira foi apresentado aqui na Câmara, através de uma 

representante de Caldas, no final de novembro de 2021, reunião esta que a Senhorita 

Viviane estava presente e hoje já colhemos frutos deste Projeto através de uma 

conterrânea nossa, isso nos deixa muito felizes e orgulhosos. Ressalta que nosso 

Município já iniciou um trabalho junto aos produtores rurais incentivando o cuidado 

com as nascentes e replantio das árvores para que a água volte a brotar da terra. A Sra. 

Presidente comenta que quando trabalhava no Grupo Major Leonel, a Diretora da 

época disponibilizava uma servidora para colocar uma barreira na rua, a qual ficava no 

local impedindo o trânsito dos veículos no momento da saída dos alunos, mas esta 

prática causava muita indignação em alguns motoristas, de caminhões de entregas 

principalmente, que muito ofendiam verbalmente esta pessoa que lá fica realizado este 

serviço momentâneo. Lembra que por muitas vezes a polícia militar se prontificava a 

ficar no local nestes horários, mas nem sempre os policiais tem disponibilidade para 

realizar este serviço diário no local, se faz necessário que o Executivo realize um estudo 

para uma melhor resolução para este problema. O Vereador Vanderlei diz ter 

conhecimento do respaldo dado pela polícia militar nestes horários de saída das 

crianças do grupo escolar e por várias vezes já notou a presença deles no local, mas se 

faz necessário um estudo mais amplo entre a administração, escola e polícia militar 

sobre uma ação definitiva e diária no local em dias de aula. A Sra. Presidente comenta 

sobre o auxílio do transporte escolar pago aos alunos que estudam em outras cidades, 

diz que em 2021 foi feito o reajuste deste valor pago de acordo com o destino de cada 

cidade, e que num futuro próximo a administração possa contar com estes veículos e 

recursos orçamentários para o transporte gratuito destes alunos universitários para 

outras cidades, isso será um feito muito importante para os alunos e seus familiares. 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 Complementar encaminhados 

nesta Casa Legislativa. Solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do 

Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.216/2022 que, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

A FIRMAR CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA 
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MOGIANA – CIMOG, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. 

Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. O Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro ressalta a importância deste Projeto para o Município e região, para 

complemento da aquisição deste castramóvel que muito beneficiará e combaterá 

através da ação de castração, o aumento dos cães e gatos em situação de rua. O 

Vereador Daniel Galdino comenta sobre a economia gerada com a aquisição deste 

castramóvel para nossa região, que terá os dias para realização de castração agendada, 

alcançando assim um número maior de animais e manifesta todo seu reconhecimento 

e agradecimento ao Deputado Cássio Soares, por esta destinação de recursos para esta 

aquisição tão importante para nosso Município e região. Parecer. Apreciada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e redação, após sua análise, a propositura recebeu 

parecer favorável à sua discussão e votação em plenário, pois, encontra-se revestida de 

legalidade, não apresentando vícios de natureza jurídico-constitucional, de iniciativa 

ou material. Diante do recebimento de recursos pelo CIMOG destinado à aquisição de 

um castramóvel, bem como levando-se em consideração que o valor percebido não é 

suficiente, em assembleia foi decidido que os municípios consorciados irão ratear o 

valor remanescente, cabendo a cada um a parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais), desta 

forma, é o presente para se obter autorização legislativa para que o município possa 

fazer jus a tal despesa, assim, frente à  necessidade e importância da matéria no Projeto 

especificada, o mesmo recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em 

plenário. O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. Submete 

o referido Projeto à votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem 

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

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

Projeto de Lei nº 2.217/2022 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM 

CONSÓRCIO INTERMUNINICIPAL DA BAIXA MOGIANA – CIMOG, NA AQUISIÇÃO DE UM 

VEÍCULO CASTRAMÓVEL E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete 

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

Vereadores podem se manifestar. 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 

refere-se à adequação orçamentária para que o município possa fazer frente à despesa 

correspondente à sua cota parte na aquisição de um castramóveis, além do mais a 

propositura encontra-se revestida de legalidade, não apresentando vícios de natureza 

jurídico-constitucional, de iniciativa ou material. Diante da necessidade e importância 

da matéria no Projeto especificada, o mesmo recebeu parecer favorável à sua discussão 

e votação em plenário. O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem 

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

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

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

Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.219/2022 que, AUTORIZA A ABERTURA DE 

CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 

E DESENVOLVIMENTO, COM FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM O SERVIÇO DE 
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INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA – 

CIMOG E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete o referido Projeto 

a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. 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 refere-se à abertura de crédito 

especial para que o município, tendo em vista sua adesão ao “Serviço de Inspeção 

Municipal Consorciados-SIMC” no ano passado, possa custear com as despesas 

decorrentes do mesmo, haja vista que, quando da elaboração do orçamento programa 

do presente ano, tal despesa não foi prevista, necessitando, para tanto, a abertura do 

crédito especial, ademais, a propositura encontra-se revestida de legalidade, não 

apresentando vícios de natureza jurídico-constitucional, de iniciativa ou material. 

Diante da necessidade e importância da matéria no Projeto especificada, o mesmo 

recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em plenário. O Projeto é aprovado 

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

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

aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emenda. Solicita a Vereadora 

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

2.220/2022 que, AUTORIZA ANEXAÇÃO DE ÁREA RURAL SITUADA NO LOCAL 

DENOMINADO FAZENDA SANTO ANTÔNIO, AO PERÍUMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE 

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

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

podem se manifestar. Parecer. Apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça e 

redação, a propositura recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em plenário, 

pois refere-se à anexação de área rural à área urbana, a pedido do proprietário. Assim, 

levando-se em consideração ser prerrogativa do proprietário tal alteração, bem como, 

levando-se em consideração que, após a urbanização, a referida área gerará IPTU, 

aumentando a arrecadação municipal, bem como considerando que a propositura 

encontra-se revestida de legalidade, não apresentando vícios de natureza jurídico-

constitucional, de iniciativa ou material a sua aprovação encontra amparo. Apreciada 

pelas demais Comissões permanentes desta Casa de Leis a propositura recebeu parecer 

favorável à sua discussão e votação em plenário. O Projeto é aprovado por todos 

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

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

aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emenda. Solicita a Vereadora 

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

Complementar nº 187/2022 que, CRIA OITO VAGAS DE MOTORISTA, NO QUADRO DE 

PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. 

Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão dos Senhores 

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

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

sua discussão e votação em plenário, pois, refere-se à criação de vagas de motoristas 

para atender a demanda municipal, salienta-se que as vagas criadas serão ocupadas, 

necessariamente, por aprovados em concurso público, por referir a vagas de 

provimento efetivo, assim, levando-se em consideração que existe concurso em vigor, 
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a lista dos aprovados será seguida para provimento e efetivação. Ademais é notório que 

a demanda municipal referente à motoristas aumentou demasiadamente, 

principalmente após o retorno de todas as atividades, pós pandemia, dessa forma, a 

presente propositura, vencendo as vedações que eram contidas na Lei Complementar 

173, se faz pertinente para que o município possa adequar a sua prestação de serviço, 

de forma a atender a demanda da nossa população. Apreciada pelas demais Comissões 

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

discussão e votação em plenário. O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, 

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

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

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

do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 188/2022 que, PROMOVE A 

CRIAÇÃO DE AÇÃO NO PLANO PLURIANUAL – PPA, INCLUSÃO NA LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS – LDO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete o 

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

Vereadores podem se manifestar. Parecer. 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 

refere-se à um complemento ao Projeto de Lei 2.219/2022, de abertura de crédito 

especial, referindo se o presente à criação da ação necessária no PPA, para fazer frente 

às despesas relativas ao custeio das despesas relativas ao “Serviço de Inspeção 

Municipal Consorciados-SIMC”, ademais, a propositura encontra-se revestida de 

legalidade, não apresentando vícios de natureza jurídico-constitucional, de iniciativa 

ou material. Apreciada pelas demais Comissões permanentes, a propositura recebeu 

parecer favorável à sua discussão e votação em plenário. O Projeto é aprovado por 

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

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

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

aprovação dos Projetos de Lei de nº 2.216, 2.217, 2.219 e 2.220/2022 e Projetos de Lei 

Complementar nºs 187 e 188/2022, por todos Vereadores(as) presentes, sem emenda. 

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 23 de maio 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 
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_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 


