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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 28 (VINTE E OITO) DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO
HORÁRIO DAS DEZOITO HORAS.

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, no horário das
dezoito 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, Sra. 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 Vanda Célia da Silva dos Senhores Vereadores: João Paulo
de Moraes, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista Gianini, Pedro
Sérgio Aparecido, Vitor Espedito Megda e ausência dos Vereadores: Daniel Galdino
Barbosa Filho, Vanderlei Aparecido Braga. Em seguida, a Sra. Presidente solicita a
Vereadora Vanda Célia da Silva que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada,
abençoando esta Sessão Ordinária. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta
todos os presentes e passa-se a fase do EXPEDIENTE, não havendo nenhuma
correspondência para ser lida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos.
Na sequência, passa-se a ORDEM DO DIA. A Senhora Presidente consulta a Vereadora
Vanda Célia da Silva se há Vereadores inscritos para palavra livre. Esta informa que
não há Vereadores inscritos para a utilização da palavra livre. A Sra. Presidente
consulta os Senhores(as) Vereadores(as) se estão de acordo com a suspensão da leitura
da Ata de acordo com a Resolução 006/2013. Os Senhores(as) Vereadores(as) se
manifestam favoráveis à suspensão da leitura da Ata da Reunião Ordinária, pois já
vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura da mesma,
averiguando seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem
emendas. Como não há Projetos para serem encaminhados, 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. Não há
requerimentos escritos e nem verbais feitos pelos Senhores(as) Vereadores(as)
presentes. A Sra. Presidente informa que a partir de segunda feira dia 05 de julho de
2021 os nobres Vereadores entrarão em Recesso Legislativo, de acordo com o Artigo
3º, § 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Esclarece que o recesso é a
suspensão temporária das atividades do Legislativo e do Judiciário e se dá em geral,
em dois períodos, no meio do ano separando os períodos da sessão legislativa ordinária
e no final do ano, entre uma sessão legislativa ordinária e outra. Ressalta-se ainda, que
o período de recesso Legislativo não se assemelha a férias, pois tem como objetivo a
realização de trabalhos e pesquisas pelos Vereadores de forma a aproxima-los da
realidade vivida pela população. Informa que caso haja necessidade de votação de
algum Projeto encaminhado pelo Executivo, os Vereadores serão convocados de forma
Extraordinária de acordo com o Regimento desta Casa. Pede para que todos
Vereadores presentes permaneçam no Plenário da Câmara, pois daremos início a
Semana de Treinamentos e Capacitação de Vereadores da Câmara Municipal de Cabo
Verde, MG, através do instrutor Dr. Paulo Luciano de Oliveira Carlos, iniciando hoje
dia 28/06/2021 à 02 de julho de 2021, de forma online. Nada mais havendo para tratar,

169

para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a
próxima para o dia 02 de agosto 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
_________________________________ __________________________________
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.

