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

REALIZADA NO DIA 14 (QUATORZE) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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 Interina 

do Vereador Juscelino Tereza 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, João Paulo de Morais, Juscelino Tereza, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei 

Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador: Luiz Carlos Ribeiro 

justificado por atestado médico, Maísa Renata Batista Gianini por motivo de luto pelo 

falecimento do seu pai Mazico. Em seguida, o Sr. Presidente Interino solicita ao 

Vereador Pedro Sérgio Aparecido que proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada, abençoando esta nossa Sessão Ordinária. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente 

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

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. A matéria 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, consulta o Vereador Segundo- 

Secretário, Sr. Vanderlei Aparecido Braga, se há inscritos para utilização da palavra 

livre. Este informa que estão inscritos os Vereadores (as): Vanderlei Aparecido Braga, 

e Vanda Célia da Silva, para utilização da palavra livre. De uso da palavra O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga comenta que na sexta-feira passada estava próximo do 

Banco do Brasil quando foi abordado e questionado por um munícipe, se este Vereador 

tinha conhecimento sobre a qualidade da massa asfáltica da pavimentação da Avenida 

Nossa Senhora da Assunção e serviço lá realizado pela empreiteira, cobrando deste 

Vereador que vos fala uma fiscalização, pois o serviço lá realizado é de péssima 

qualidade. Diz não ser contra a atitude do munícipe de forma alguma, pois o papel dos 

Vereador é fiscalizar e buscar soluções para os problemas. O Vereador Daniel solicita 

um aparte e diz que um dos seus requerimentos no dia de hoje seria a este respeito, pois 

o serviço foi muito mal feito e a Avenida já está tomada por buracos, pois a qualidade 

da massa asfáltica é muito ruim, lembrando que a empresa demora muito para realizar 

o serviço e de péssima qualidade. A Vereadora Vanda solicita um aparte, sugere que 

seja encaminhado um Ofício ao Secretário responsável pelo setor das obras no 

Município, cobrando uma resposta sobre este serviço mal feito pela empresa 

responsável pela obra. O Vereador Vitor solicita um aparte e sugere que o Secretário 

de obras esclareça os fatos ou até mesmo suspenda a realização dos serviços de 

pavimentação daquela Avenida, diante da má qualidade os serviços e materiais 

apresentados e utilizados. O Vereador Daniel diz ter pesquisado em Cidades vizinhas 

e nenhuma que utilizou-se desta mesma técnica de pavimentação por cima de um 

calçamento já existente obtiveram êxito na obra, pois o calçamento força a 



314 
 

pavimentação asfáltica e promove-se rachaduras e danos na pavimentação. Diz não 

saber como está descrito no contrato licitado junto a empresa responsável pela 

pavimentação da Avenida Nossa Senhora da Assunção, mas esta obra precisa 

urgentemente ser revista. Ressalta que antes do inicio da obra requereu ao Prefeito que 

retirasse os bloquetes da Avenida, para que fossem colocados em outras Ruas da 

Cidade e Distritos, onde fossem necessários, mas lhe foi respondido que por uma 

questão de economicidade o revestimento asfáltico seria colocado por cima dos 

bloquetes, para pavimentar uma maior extensão da Avenida Nossa Senhora da 

Assunção, mas infelizmente o que vemos hoje é um serviço mal feito, o qual, caso não 

seja refeito, resultará em grande prejuízo financeiros a população, cabe a Prefeito 

postar um esclarecimento sobre o acontecido nas mídias sociais, para que as pessoas 

tenham conhecimentos dos fatos, lembra que em época de campanha eleitoral vivia 

postando vídeos e hoje nem se lembra mais da população. O Vereador Vanderlei deixa 

um convite a todos Vereadores desta Casa, para que convidem o Secretário de Obras 

para uma visita “in loco” a Avenida para analisarem e verificarem o serviço já 

executado e o que ainda falta para esta finalização da obra,  e ainda, para que nesta 

visita ao local possam pontuar os defeitos e necessidades de restauração na 

pavimentação da via, caso haja essa necessidade. O Vereador Vitor sugere que o 

engenheiro responsável pela obra seja convidado a estar presente nesta visita in loco 

na Avenida Nossa Senhora da Assunção e que se convide também o responsável pela 

empresa que está realizando o serviço. De uso da palavra a Vereadora Vanda diz que 

falará sobre alguns assuntos. O primeiro diz respeito a Lei Municipal nº 2.654/2021, 

lei esta proposta pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Executivo Municipal, a qual 

trata da proibição de soltura de fogos de artifício no Município de Cabo Verde, ressalta 

que em um primeiro momento aconteceu uma diminuição da utilização destes artefatos, 

mas falta divulgação por parte do poder público quanto a vigoração desta Lei. Diz ter 

conversado com o Tenente Sandro da Polícia Militar, sobre incrementar formas de 

divulgação, conscientização e até punição para o não cumprimento da mesma, pois o 

incômodo e mal causado pelo barulho dos fogos as pessoas com autismo, aos idosos, 

aos doentes, as crianças recém nascidas e até mesmo aos animais é muito grande e 

precisamos ter esta consciência e empatia com o nosso próximo. O Vereador Vanderlei 

solicita um aparte e diz que falta divulgação da existência desta Lei nos comércios que 

comercializam estes fogos (foguetes), pois conforme descrito na Lei só poderão ser 

utilizados fogos que não produzem ruídos, ou seja, esta Lei precisa ser afixada nestes 

comércios para conhecimento de todos. O Vereador Daniel solicita um aparte e 

comenta que nas festividades do final de ano foram soltos fogos com ruídos pela 

própria administração, então precisa-se entrar em consenso do que é permitido na Lei 

e o que não é, pois, cobrar uma coisa da população e a administração fazer outra, isso 

não pode. A Vereadora Vanda diz que segundo a informação que lhe foi passada é de 

que os fogos que formam utilizados no final de ano estavam dentro da permissão legal, 

diante dos ruídos sonoros apresentados. O Vereador Daniel contesta esta informação e 

diz que aqueles fogos não poderiam ter sido utilizados não, pois causaram grandes 

ruídos sonoros e não seguiram o que está descrito na Lei Municipal. A Vereadora 

Vanda diz que o Tenente Sandro também falou dessa divulgação da Lei nos comércios 
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do Município, falou da possibilidade de distribuição de panfletos, divulgação nas 

mídias sociais e outros meios para esta conscientização da população. O Segundo 

assunto a ser tratado é sobre a causa animal. Fala da existência das Leis Federal, 

Estadual e Municipal que descrevem os cuidados a serem tomados com os animais e 

as penalidades para quem enquadrar em maus tratos e abandono dos animais. Fala da 

necessidade e importância da divulgação destas Leis, onde o Tenente Sandro propôs a 

realização de uma blitz para distribuição de panfletos para esta conscientização tão 

necessário para esta causa tão nobre, lembrando que os animais sofrem quando 

abandonados e maus tratados. Se não quer ou não tem condições de cuidar mais de seu 

animalzinho, procure uma pessoa que o queira e o que trate bem, fará toda a diferença 

na vida dele e na sua também, digamos não aos maus tratos e abandono dos animais. 

Ressalta a existência da Lei Sanção proposta pelo Deputado Fred Costa, a qual dita 

regras e punições para  maus tratos aos animais. Ressalta a importância do grupo dos 

protetores dos animais aqui de nossa Cidade, lembra que no ano passado foi destinada 

uma emenda parlamentar para ser utilizada na castração dos animais em situação de 

rua. O trabalho foi iniciado com a realização de várias castrações, mas precisou ser 

interrompido pela falta de dotações orçamentárias e mais recursos para esta causa. 

Informa que em breve este trabalho de castração dos animais em situação de rua será 

retomado e será realizada uma parceria entre a Prefeitura e proprietários de animais, 

onde a pessoa pagará pela castração e a Prefeitura disponibilizará o transporte para 

levar e buscar o animal na clínica veterinária que realizará o procedimento. O Vereador 

Vanderlei parabeniza o trabalho realizado pelo grupo dos protetores dos animais e diz 

que estão tentando organizar e montar uma ONG, pois assim facilitaria a captação de 

recursos para investimento na causa animal. Ressalta que a responsabilidade pelos 

animais é de todos nós, as pessoas precisam se conscientizar a respeito deste cuidado. 

Trata-se de uma causa difícil e trabalhosa, já existe um grupo de pessoas que deram 

seus nomes, a Assistência Social através do Secretário Adriano e Sr. Adailton estão 

colaborando para esta montagem da ONG e em breve teremos boas notícias a este 

respeito, melhorando assim a qualidade de vida e cuidado com estes 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 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. 

O Sr. Presidente Interino encaminha o Projeto de Lei nº 2.205/2022 que, AUTORIZA A 

MAJORAÇÃO DE VALOR DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIUOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO 

RIO PARDO – CISMARPA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  Projeto de Lei nº 

2.206/2022 que, DISPÕE SOBRE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR NIVALDO DONIZETE DA CRUZ 

E VANDERLÉIA FAUSTINO DA CRUZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  as Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para análise, 

discussão e elaboração de Parecer. Em seguida, passa-se a solicitação de envio dos 

Requerimentos pelos Senhores Vereadores(as).  O Sr. Presidente Interino indaga se 



316 
 

algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da 

palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga apresenta seus requerimentos e faz 

ampla explanação sobre os mesmos: a) Requer que seja colocado em prática Projeto 

de treinamento e qualificação de mão de obra das mulheres residentes no Distrito de 

Serra dos Lemes. Compromisso assumido no ano de 2020 pelo Prefeito Municipal em 

visita ao local, juntamente com empresários de confecções de Juruaia. Vale ressaltar 

que já existe o barracão e maquinários para esta qualificação que muito beneficiará as 

moradoras do local. O nobre Vereador comenta ter sido este um compromisso de 

campanha, o que encheu as pessoas do Distrito de esperança, pois no local não há vagas 

de trabalho fora do tempo da colheita do café, mas o Projeto ainda não foi colocado em 

prática, assim pede ao Executivo um maior empenho para a concretização deste 

compromisso. O Vereador Vitor solicita um aparte e diz que na época conversou com 

o Prefeito e indicou o nome da Sra. Flávia, costureira apta a realizar este treinamento 

e qualificação da mão de obra lá existente, pois trabalha com corte, costura de lingerie, 

mas não foi atendido e nada foi feito até hoje.  b) Requer que a administração inicie o 

mais rápido possível a colocação dos boquetes na Rua principal do Loteamento São 

Francisco, no Distrito de Serra dos Lemes, pois sem este calçamento o mato cresce na 

Rua e aumenta a proliferação de animais peçonhentos que invadem as residências do 

local. Comenta que o Executivo precisa dar andamento na realização deste serviço, 

pois os bloquetes encontram-se depositados no local há tempos e precisa-se somente 

da mão de obra para coloca-los na rua, diz que os moradores do local se comprometem 

a realizar um mutirão para a realização deste serviço, pois não aguentam mais sofrer 

com a lama em tempos chuvosos e poeira em tempos de seca e ainda com proliferação 

de animais peçonhentos no local. O Vereador Daniel solicita um aparte e diz que 

infelizmente os Vereadores se empenham na fiscalização e cobrança ao Prefeito, mas 

quem ordena a execução dos serviços é o Executivo, mas infelizmente os serviços não 

são realizados. O Vereador Vanderlei diz que o Secretário de Obras quando 

questionado, diz que não há pessoas qualificadas para a realização deste serviço de 

colocação de boquetes. O Vereador Paulinho, solicita um aparte e diz ter feito diversos 

requerimentos com relação a prestação deste serviço para o Bairro Chapadão, os quais 

também não foram atendidos. A Vereadora Vanda solicita um aparte e diz ter 

conversado com o Prefeito, e dito a ele que as respostas dadas aos requerimentos feitos 

por esta Casa no ano de 2021 não foram satisfatórias, e o mesmo justificou ter sido o 

seu primeiro ano de gestão e por isso não deu tempo de realizar os pedidos de forma 

mais ampla, mas que agora em 2022 reverá os pedidos feitos no ano passado e haverá 

uma melhoria nesta realização. O Vereador Vitor diz ter sido procurado pelos 

moradores do Distrito de Serra dos Lemes, os quais reclamam de vazamento de rede 

de esgotos próximo a escola, causando grande mau cheiro e isso é inadmissível. c) 

Requer a pedido dos moradores do Distrito de Serra dos Lemes, que o Executivo 

Municipal realize a intermediação junto a um proprietário de veículo particular para 

contratação de um veículo (ônibus) para transporte das pessoas, por uma ou duas vezes 

na semana, naquele Distrito, pois os moradores encontram dificuldades para virem à 

cidade durante a semana. Lembrando que já existiu este tipo de transporte no passado, 

o qual foi muito importante e utilizado pelos moradores do local. Requerem que seja 
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cobrado um valor justo e consciente pelo possível prestador deste serviço e que atenda 

às necessidades dos residentes no Distrito. Diz que as pessoas reclamam por não terem 

como vir para Cidade fazer fisioterapia e outras necessidades diária no comércio, 

serviços bancários e outras demandas. O Vereador Vitor solicita um aparte e lembra 

ter sido votado e aprovado nesta Casa Projeto de Lei para contratação de profissionais 

fisioterapeutas para procederem atendimento domiciliar as pessoas que necessitassem 

deste atendimento, lembra que o transporte pago pelas pessoas para se deslocarem para 

nossa Cidade e Cidades vizinhas em busca de tratamento das doenças fica muito caro 

e nem todo mundo tem condições para bancar esta despesa extra, lembrando que os 

veículos da saúde não passam pelos bairros e Distrito, as pessoas precisam se deslocar 

até pontos específicos, no asfalto ou cidade para este transporte pelo veículo da saúde.  

O Vereador Daniel solicita um aparte e diz que uma das propostas suas de campanha 

junto a seu candidato a Prefeito, era de disponibilizar um ônibus para este transporte 

uma vez por semana para cada Bairro e Distritos de nosso Município, pois trata-se de 

um valor irrisório a administração diante do benefício concedido a toda população que 

tanto necessita deste transporte, o que geraria grande ganho para os comércios da 

Cidade também. O Vereador Pedro Sérgio solicita um aparte e sugere que esta Casa 

convide o responsável pelo transporte no Município para que o mesmo nos dê as 

explicações necessárias e os Vereadores possam pontuar as reais necessidades da 

população, tanto no que diz respeito a área da saúde quanto da educação com o retorno 

das aulas presenciais. O Vereador Vanderlei agradece as palavras dos nobres 

Vereadores e pede que as sugestões propostas sejam oficiadas ao responsável pelo 

transporte no nosso Município e o convite lhe seja feito para estar presente aqui nesta 

Casa. d) Requer que seja realizada roçagem da grama do campo de futebol do Distrito 

de Serra dos Lemes e limpeza do vestiário lá existe, pois com a grande quantidade de 

chuvas o mesmo foi tomado pela lama. Se faz necessário a construção de uma proteção 

na porta do mesmo para que a água da enxurrada não entre no local. Comenta sobre o 

mato muito alto no campo, onde um trator particular foi destinado ao local para realizar 

a roçagem, mas um cidadão interferiu e não permitiu a realização do serviço, diz ter 

ligado para o Bruno e dito que o responsável por esta ordenação é somente ele, e que 

outras pessoas não podem interferir, pois o serviço a partir desta intromissão do cidadão 

não foi realizado e o campo continua tomado pelo mato. Sobre o vestiário, diz que o 

mesmo foi construído em local baixo e toda água da enxurrada invade o local, se faz 

necessário a construção de um muro ou a devida canalização desta água que desce pelo 

local. A Vereadora Vanda solicita um aparte e indaga se não há uma pessoa responsável 

no Distrito para a realização deste serviço. O Vereador Vanderlei responde que no 

passado tinham três pessoas responsáveis, mas hoje existe somente uma para dar conta 

de toda limpeza do Distrito, o que não é suficiente, pois existe também o loteamento 

São Francisco, ou seja, uma grande extensão e muito serviço para apenas um servidor. 

Assim, pede que o Executivo disponibilize maquinários para realização de limpeza e 

restauração do vestiário do campo de futebol do Distrito de Serra dos Lemes, pois trata-

se de um ponto de lazer para as pessoas que lá frequentam e gostam de praticar esportes. 

Parabeniza o trabalho do Sr. Bruno Leite, com relação a substituição da fiação elétrica 

da quadra esportiva do Distrito de Serra dos Lemes, instalação de duas lâmpadas de 
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led na Praça Central do Distrito, serviço este que ficou excelente, restando agora apenas 

a iluminação da entrada do Distrito. Pede que ouvido o Plenário e todos de acordo,  

com o retorno do Vereador Luiz Carlos e Vereadora Maísa possam realizar uma visita 

in loco na Avenida Nossa Senhora da Assunção, para verificação e análise do serviço 

de pavimentação lá realizado, o que tem causado grande reclamação dos moradores do 

local, pelo serviço de péssima qualidade realizado. O Vereador Daniel Galdino 

Barbosa Filho de uso da palavra comenta sobre a situação precária em que se encontra 

a estrada rural do Bairro Cata, pede que o Executivo realize serviço com máquina e  

colocação de cascalho no local, pois tem trecho da estrada que está encravando veículos 

diante da grande quantidade de lama no local. Requer que seja realizado serviço com 

máquinas e cascalhamento da estrada que dá acesso ao Bairro Morro Grande, próximo 

a Rua Praia Formosa. É sabido que trata-se de um loteamento particular, mas os 

moradores não estão conseguindo transitar por esta estrada diante do péssimo estado 

de conservação da mesma. Assim pede que o Executivo atenda a necessidade das 

pessoas que lá residem, pois dependem desta estrada para transitarem pelo local, seja 

a pé ou com seus veículos, lembra que em ano eleitoral foi prometida aos moradores 

do local melhorias com patrolamento e cascalhamento daquela estrada. Comenta que 

o Projeto de Lei “Bolsa Atleta” foi votado e aprovado nesta Casa, mas até hoje o mesmo 

não atendeu nenhum atleta do Município, há crianças precisando dessa ajuda e nada 

está sendo feito. Lembra que há muito tempo a aprovação deste Projeto vinha sendo 

cobrada, mas não está atendendo as necessidades dos atletas de nosso Município. 

Comenta que as crianças estiveram longe das escolas, creche e casa da criança feliz por 

quase dois anos e somente agora que resolveram realizar obras nestes locais. Diz que 

os pais não aguentam mais ter que pagar pessoas para olharem seus filhos, pois fica 

muito caro, e as aulas que poderiam já ter sido retomadas, ainda não foram e ninguém 

os informa de nada. A Vereadora Vanda solicita um aparte e diz que estes prédios 

voltarão a atender as crianças a partir do mês de março, pois os prédios estavam 

bastante deteriorados e estão passando por melhorias para uma maior comodidade das 

crianças. O Vereador Daniel diz ter criança matriculada na creche e não foi informado 

sobre nada ainda. O Vereador Pedro Sérgio diz que o auxílio atleta já foi 

disponibilizado para alguns atletas sim, mas existe toda uma exigência de adequação 

para o recebimento desta bolsa, existem critérios a serem seguidos, salienta que alguns 

até desistiram de pleitear o auxílio e qualquer dúvida, pede que procurem o presidente 

do Conselhos dos Esportes, Sr. Guilherme que ele os informará o procedimento correto 

para esta adesão. O Vereador João Paulo de Morais apresenta seus requerimentos: a) 
Requer que seja realizada restauração de Ponte localizada no Bairro Vargem Alegre, 

próximo a propriedade do Sr. Carlinho Coutinho, pois a mesma encontra-se em estado 

precário de conservação. b) Requer providências urgentes quanto a reconstrução de 

meio fio na lateral da residência da Sra. Luíza, na Rua Prefeito José Romão de Souza, 

Bairro Chapadão, a qual dá acesso a rua que vai para Chácara São Francisco. Vale 

ressaltar que dois veículos já se acidentaram no local e os tijolos para que o meio fio 

seja reconstruído já estão depositados no local desde o ano passado e nada foi feito 

ainda. O Vereador Vitor Espedito Megda requer a colocação de suportes para papel 

(guardanapos, etc) na Unidade Básica de Saúde do Bairro Coelhos, pois em tempos 
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pandêmicos se faz necessário um maior cuidado com a higiene, evitando assim, 

contaminação e que seja realizada a roçagem do mato ao redor de toda Unidade, pois 

o mato está muito alto e causando a proliferação de animais peçonhentos no local. 

Requer providências quanto ao transporte escolar realizado no Bairro Serra Escura, 

pois o mesmo vai somente até as proximidades da propriedade do Sr. Nélson e um 

carro traz os alunos até este local. O que ocorre é que o carro vem superlotado com 

cerca de oito alunos e isso não pode acontecer, que o carro dê mais de uma viagem ou 

se providencie um veículo maior para este transporte destas crianças até o ônibus 

escolar. Requer que seja analisada a possibilidade de uma ajuda financeira para a 

ASPROCAFÉ, pois a associação conta com uma sala, mas não existe nenhum 

equipamento para realização de seus trabalhos. Necessitam de impressora, papel e 

outros materiais básicos para funcionamento, assim pedem um incentivo da 

administração municipal para realização deste trabalho. Salienta que não basta 

fazermos homenagens aos produtores de cafés especiais em nosso Município, 

precisamos incentivar e colaborar com a ASPROCAFÉ, que tanto faz por estes 

cafeicultores, lembrando que Cabo Verde é a terra do Café. Reitera pedido de 

construção de poços de peixe nas propriedades rurais de nosso Município, para que as 

pessoas tenham uma renda extra, em seu orçamento familiar. O Vereador Pedro Sérgio 

requer que o responsável pela pasta de eventos no Município seja convidado por esta 

Casa para prestar esclarecimentos sobre os fogos de artifício que foram soltos nas 

festividades do final de ano, pois temos uma Lei Municipal aprovada que proíbe esta 

realização e quando a própria administração realiza uma ação contrária ao previsto Lei 

fica difícil conscientizar as pessoas sobre não poder soltar fogos com barulhos, assim 

pede que o responsável seja convidado para prestar os devidos esclarecimentos a 

população. O Vereador Juscelino Tereza requer que seja analisada a possibilidade de 

reajuste nas diárias concedidas aos motoristas, pois há tempos que não há reajustes e 

as mesmas não estão sendo suficientes para a alimentação em suas viagens, uma vez 

que os preços dos alimentos subiram muito. A Vereador Vanda Célia da Silva requer 

que seja expedida pela Administração notificação aos proprietários de terrenos baldios, 

solicitando a realização de limpeza dos mesmos e que a Prefeitura realize também a 

limpeza dos terrenos de sua propriedade, pois estão aparecendo bichos peçonhentos e 

insetos (barbeiros) próximo as residências das pessoas. Reitera pedido de notificação 

aos proprietários de terrenos do Loteamento São Francisco, no Distrito de Serra dos 

Lemes, para que os mesmos também procedam a limpeza de seus terrenos. Pede que 

seja encaminhado Ofício de Pesares a família da nossa querida Vereadora Presidente 

desta Casa, a Sra. Maísa, manifestando os mais profundos sentimentos pelo 

falecimento de seu pai Mazico. O Sr. 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 e 

deixo marcada a próxima para o dia 21 de fevereiro de 2022 (Segunda-Feira) ás 19:00 
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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. 

 


