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

REALIZADA NO DIA 06 (SEIS) DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, 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 do Vereador Luiz Carlos Ribeiro, e Secretariada pelo Vereador 

Primeiro Secretário, Vanderlei Aparecido Braga, reuniu-se a Câmara Municipal de 

Cabo Verde, em caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com 

presença verificada dos Senhores(as)Vereadores(as): Daniel Galdino Barbosa Filho, 

João Paulo de Morais, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista 

Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanda Célia da Silva, Vanderlei Aparecido Braga e 

Vitor Espedito Megda. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Pedro Sérgio 

Aparecido que proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada a 

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

EXPEDIENTE, e solicita ao Primeiro Secretário, Sr. Vanderlei Aparecido Braga, 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 o Sr. Presidente consulta o 

Vereador Segundo- Secretário, Sr. Pedro Sérgio Aparecido, se há inscritos para 

utilização da palavra livre. Este informa que não há inscritos para utilização da palavra 

livre. 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 seus 

conteúdos.    A    Ata é      aprovada      pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.245/2023 que, RATIFICA 

E RETIFICA A LEI MUNICIPAL Nº 2.529, DE 12/04/2017 QUE “DISPÕE SOBRE 

AUTORIZAÇÃO PARA O PODER EXECUTIVO PAGAR O PISO SALARIAL 

PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, Projeto de Lei nº 2.246/2023 que, RATIFICA E RETIFICA A LEI 

MUNICIPAL Nº 2.608, DE 17/03/2020 QUE “ DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 

PODER EXECUTIVO PAGAR O PISO SALARIAL PROPORCIONAL PARA OS 

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE 24 HORAS 

DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, Projeto de Lei nº 

2.247/2023 que, FIXA EM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, A CARGA HORÁRIA 

DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

Projeto de Lei Complementar nº 201/2023 que, ALTERA A REDAÇÃO DO ANEXO III 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS, DA LEI COMOPLEMENTAR Nº 086/2013, LEI 

COMPLEMENTAR Nº 111/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões permanentes para análise, 
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discussão, apreciação e elaboração de Parecer. Na sequência, 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 a Vereadora Maísa Renata Batista Gianini requer que seja Oficiado ao 

Executivo e a COPASA cobrando sobre medidas administrativas tomadas pela 

Administração sobre as irregularidades dos esgotos em nosso Município, os quais são 

descartados de forma incorreta nos rios desobedecendo os termos estabelecidos no 

contrato firmado entre o Município de Cabo Verde e COPASA, pois muitos 

questionamentos tem sido feito pela população com relação a taxa de esgotos cobrada, 

sem que a prestação de serviços tenha sido concluída. Assim, pede uma explicação do 

Executivo e da COPASA quanto a ação administrativa tomada ao não cumprimento 

deste contrato pela COPASA junto ao nosso Município. Pede que sejam demonstradas 

algumas fotos tiradas em frente a Creche Maria da Gloria Tereza Carvalho, onde 

percebemos buracos com acúmulo de água das chuvas, um caminhão que fica 

estacionado próximo ao local, sem que seja utilizado, colaborando para proliferação de 

insetos e outros animais peçonhentos, trazendo riscos para as crianças que ficam na 

creche. Pede que seja feita limpeza e reparo nos buracos próximos a este local. Requer 

que os vidros do refeitório da creche sejam instalados com a máxima urgência, pois as 

chuvas molham as crianças no momento das refeições. Requer ainda, que o alambrado 

seja refeito, pois em partes está danificado e vândalos entram no local danificando e 

depredando o espaço.  Diz que em conversa com a Secretária da Educação no dia de 

hoje a mesma informou já ter solicitado ao Executivo a disponibilização de um servidor 

homem em período integral para realização destes serviços na creche e arredores do 

local, pois trata-se de uma demanda grande de serviços que precisa de uma pessoa 

disponível para este local integralmente. Ressaltou ainda, que a reforma da creche 

ainda não foi concluída, com algumas salas apresentando umidade em suas estruturas 

e já está tomando as devidas providências junto a empresa que foi licitada. Reitera 

pedido de poda das copas das árvores existentes em toda extensão da Avenida Prefeito 

José Romão de Souza, pois os galhos estão entrelaçados aos fios de alta tensão, 

causando perigos a população. Requer ainda que seja revisada toda iluminação pública 

desta Avenida, pois existem muitas lâmpadas queimadas e outras com iluminação 

muito fraca, deixando a Avenida tomada pela escuridão. Diz que entrará em contato 

com o Sr. Rony para saber o que está acontecendo para não realização da poda destas 

árvores. Requer informações sobre o pagamento do piso salarial aos profissionais do 

setor de enfermagem em nosso Município, como está o processo, se há possibilidade 

deste pagamento ou não. Requer informações sobre a regulamentação do Cargo de 

Contador na Prefeitura Municipal de Cabo Verde. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido 

solicita um aparte e diz ser muito pertinente este  Ofício a ser enviado a COPASA e ao 

Executivo solicitando uma resposta concreta sobre as taxas de esgotos cobradas em 

nosso Município, pois no dia 11 de abril de 2022 também fez um Ofício  aqui pedindo 

explicações ao Executivo sobre este absurdo de taxa que é cobrado em nosso Município 

e no dia 25 nos foi respondido o seguinte:“ Temos uma Comissão nomeada que está 

seguindo um Rito, passo a passo, ditado pelo Departamento Jurídico, montando 

Processo administrativo contra a Copasa. Primeiro temos que esgotar a questão no 
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Administrativo para somente depois levar o caso para a Justiça. Atualmente a Copasa 

foi notificada a apresentar defesa por escrito, em 10 dias, o prazo está vencendo, 

estamos aguardando”. O tempo passou e nada foi feito até hoje, eles apenas falam que 

o processo está em andamento, que está no jurídico de Belo Horizonte e com isso a 

população só pagando esta taxa abusiva. A Vereadora Maísa agradece as palavras do 

nobre Vereador e sugere ao Presidente para que convide o representante da COPASA 

em nosso Município para participar da próxima Reunião Ordinária para prestar 

esclarecimentos sobre as obras que não foram finalizadas e taxas cobradas da 

população, o por que este valor subiu tanto. O Sr. Presidente se manifesta de pleno 

acordo com esta sugestão e diz que oficiará ao representante da COPASA em nosso 

Município Sr. Marcelo, para participar de uma Reunião Ordinária e falar sobre as obras 

que estão sendo realizadas e sobre as altas taxas de esgotos cobradas da população.  O 

Vereador João Paulo de Morais solicita um aparte e comenta sobre a poda das copas 

das árvores na Avenida do Bairro Chapadão, diz que há muito tempo vem fazendo este 

mesmo pedido e não é atendido e as lâmpadas da iluminação pública precisam ser 

substituídas, pois são antigas e estão com a iluminação muito fraca. Apresenta seus 

requerimentos: a) Requer informações sobre o Processo Judicial junto a COPASA, 

pois a população reclama dos altos preços pagos pela prestação de serviços que não 

foram executados. Falta informação sobre o término dos serviços contratados e a 

cobrança das taxas são discriminadas mensalmente em nossas contas. b) Reitera pedido 

de informações sobre os terrenos localizados no Bairro Nova Cabo Verde, Bairro 

Chapadão, pois os mesmos estão sem utilização e muitas famílias precisam destes lotes 

para construção de suas casas. Assim, pede esclarecimentos sobre o andamento da 

destinação destes mais de trinta terrenos, salienta que os meios fios estão depositados 

lá, não foram instalados e ficam se deteriorando com o tempo sem a devida utilização. 

De uso da palavra o Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho  requer o que segue: a) 

Requer que os donos do Loteamento Ipanema sejam notificados para que realizem a 

roçagem e limpeza dos lotes, pois, o local encontra-se com mato muito alto e muita 

sujeira acumulada nos mesmos, causando o aparecimento de animais peçonhentos e 

transtornos aos moradores próximos ao local. Caso a notificação não seja atendida, que 

a Prefeitura realize o serviço de roçagem e limpeza dos terrenos e cobre pelo serviço 

junto ao IPTU de cada lote.  b) Requer que a Prefeitura Municipal envie a esta Casa de 

Leis, cópia do procedimento em que fora solicitado a instalação de placa indicando 

“Proibido Estacionar”, no final da Rua Frei Martinho, próximo a entrada da 

propriedade do munícipe “Mucinho”. Requer, oportunamente, que também seja 

enviado o embasamento legal que embasou a autorização para a fixação. Indaga se foi 

vistoriado o local para análise da necessidade desta instalação de placas ou foi só para 

atender o pedido de uma pessoa em particular. Ressalta que o Sr. Flávio deixava seu 

ônibus para transporte escolar estacionado neste local por ser uma rua larga e distante 

das casas. Diz não ter necessidade desta instalação de placas lá, pois trata-se de um 

local sem construções próximas e nada que prejudicasse este ônibus ficar parado no 

local. Diz ter sido informado que o dono da área foi até a Prefeitura e pediu para que 

estas placas fossem instaladas lá, só para que o dono do ônibus não estacionasse seu 

veículo lá, assim pede o embasamento legal utilizado pela Prefeitura para instalação 
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destas placas lá e cópia do requerimento feito pelo dono da área, pois os Vereadores 

veem ao longo do tempo pedindo instalação de placas em todo Município, onde 

realmente é necessária a instalação e nenhuma foi instalada até hoje, aí o cara vai na 

Prefeitura pede a instalação de placas e em uma semana é atendido pelo Executivo, 

isso é brincadeira. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva requer o que 

segue: a) Requer que seja instalado um braço de iluminação pública em um poste 

localizado na Rua Frei Martinho, pois o local encontra-se muito escuro, tornando-se 

ponto de encontro de pessoas para utilização de coisas ilícitas e esta prática traz muita 

insegurança e medo aos moradores do local. Assim, pede providências urgentes quanto 

a esta instalação. b) Requer que seja feita correção no nome da Rua Frei Martinho em 

placa instalada próxima a Loja da Lori, pois na placa lá instalada está escrito “Rua Frei 

Martins”. Segue foto anexa. c) Requer a pedido da munícipe Maria Regina Coutinho, 

que um caminhão de cascalho seja disponibilizado para uma estrada do Bairro Cata, a 

qual dá acesso a propriedade do Sr. Benedito Antônio de Souza, onde existe um morro 

muito íngreme, o qual com a grande ocorrência de chuvas fica muito liso 

impossibilitando o trânsito de veículos pelo local. d) Requer que seja instalado um 

guard rail na frente da residência da Sra. Zulmira, localizada na Travessa entre a Rua 

dos Palmas e Avenida Isaac Rodrigues dos Reis, Distrito de São Bartolomeu de Minas. 

Vale ressaltar, que este local é muito íngreme e muitos acidentes já ocorreram neste 

trecho de rua. O último ocorreu no domingo com o capotamento de um carro que 

adentrou a garagem da moradora citada. Assim, pede providências urgentes quanto a 

esta instalação. Requer ainda, que placas de sinalização indicando “Proibido subida e 

descida de caminhões” sejam instaladas no início e final desta Travessa. O Vereador 

Pedro Sérgio Aparecido solicita um aparte sobre o requerimento de instalação de braço 

de iluminação pública e lembra que em Reunião passada também fez solicitação para 

instalação de braço de iluminação pública na Rua Paraná e diz ter visto 

aproximadamente uns trinta braços de iluminação depositados no almoxarifado 

municipal, assim sugere uma análise destes braços para que possam ser instalados 

nestes postes que precisam desta iluminação nas ruas requeridas aqui nas Reuniões 

pelos Vereadores a pedido da população. Lembra que foi enviada resposta pelo 

Executivo de que estes braços de iluminação eram muito caros, assim se existem estes 

lá jogados no almoxarifado, será que não dá para aproveitar e atender o pedido dos 

moradores? Diz que segundo informações parece que estes braços de iluminação lá 

depositados irão para leilão, e se tem utilidade porque não serem reaproveitados pelo 

próprio Município? O Vereador Daniel diz ter feito dois requerimentos no ano passado 

relacionados a estes mesmos pedidos para o Bairro Polenghi e Rua Assunção, os quais 

não foram atendidos, lembra que os moradores pagam iluminação pública e não são 

contemplados por esta iluminação pública próximo a suas casas, assim gostaria de 

saber como é feita esta cobrança, pois é cobrado por um serviço não prestado ao 

morador, não sei se é a CEMIG que cobra por este serviço. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga diz que este serviço não é cobrado pela CEMIG não, trata-se uma 

taxa cobrada e destinada ao Município. Diz que no Distrito de Serra dos Lemes 

também, esta taxa de iluminação pública é cobrada de pessoas que residem no 

loteamento São Francisco e não possuem esta iluminação próxima a suas residências. 
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O Sr. Presidente diz ter lembrança de presenciar a seguinte explicação para a cobrança 

de taxa de iluminação pública, se você reside em perímetro urbano paga taxa de 

iluminação pública, a pessoa não paga especificamente pela iluminação da porta da sua 

residência e sim pela iluminação das vias de todo perímetro urbano. O Vereador 

Vanderlei diz que se os postes já estão instalados e existem estes braços de iluminação 

no almoxarifado que irão a leilão, acredita que eles possam ter serventia, assim que o 

Executivo nos dê esta informação. O Sr. Presidente diz concordar com o pedido de 

informação, pois não sabe se a empresa autorizada a prestar este serviço está autorizada 

a fazer a colocação destes braços de iluminação de formato mais antigo, teria que ser 

para lâmpadas de LED por causa da economia de energia. A Vereadora Vanda agradece 

as palavras e caso haja possibilidade de reutilização destes braços de iluminação que 

sejam instalados nas Ruas mencionadas pelos Vereadores desta Casa. O Vereador 

Daniel reitera pedido de instalação de braço de iluminação pública na Rua Adão José 

Rodrigues, manutenção e cascalhamento desta mesma Rua, pois está em estado 

precário de conservação e os moradores do local encontram muitas dificuldades para 

se locomoverem neste trecho de rua. De uso da palavra o Vereador Juscelino Tereza 

requer que seja construído um bueiro na Rua Praia Formosa, próximo a residência da 

Sra. Diva, pois desce grande quantidade de chuvas por esta rua e não há lugar para 

escoamento destas águas invadindo a residência. Diz que os moradores do Bairro 

Chapadão reclamam bastante sobre o barulho causado por cães, assim passa a palavra 

para o Vereador Paulinho. De uso da palavra o Vereador João Paulo de Morais diz que 

recebe esta reclamação há muito tempo e reitera mais uma vez, pedido de providências 

quanto ao barulho causado por cães deixados em residência no Bairro Chapadão. Os 

moradores do local pedem que a administração disponibilize um local mais afastado 

para a colocação e cuidado destes cães, pois, fala-se em lar emergencial para os cães 

acidentados, mas os mesmos acabam ficando no local causando transtornos aos 

moradores próximos do local. Diz não ter nada contra os animais e todos os meses 

ajuda com a doação de um saco de ração, mas, se faz necessário um local mais 

apropriado para este cuidado, que a administração estude esta possibilidade, pois, os 

cães eles latem e uivam durante toda noite incomodando o sono das pessoas. A 

Vereadora Vanda esclarece que não existe canil em nosso Município e sim um lar 

emergencial temporário para abrigar os cães que forem atropelados e passam por 

cuidados para sua recuperação e não nenhum cachorro no local mencionado há vários 

meses e os cachorros que estiverem latindo em período noturno não são cachorros que 

tem ficado no lar emergência, diz que estas pessoas precisam conversar com os donos 

dos cães que estão incomodando em momento noturno e não se pode atribuir este 

problema a cachorros do lar emergencial, porque não há cachorros no local. O Vereador 

Sr. Paulinho indaga qual o motivo por pedirem doação de ração, com a qual contribui 

todos os meses então, se não há cachorros no local? Diz que sempre tratam dos 

cachorros pela manhã e à tarde, pede que a Vereadora vá até o local e dê uma explicação 

aos moradores vizinhos ao local. A Vereadora Vanda diz que a Sra. Ângela adotou uma 

cachorra que foi atropelada e não foi socorrida e por isso todos a ajudam com ração, 

mas não há cães presos no lar temporário.  O Sr. Presidente diz ao Vereador Sr. 

Paulinho que não cabe a Vereadora dar este tipo de explicação, e sim a administração. 
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Pede que quando o Vereador for utilizar-se da palavra que fale tudo de uma só vez para 

não ficar retomando o mesmo assunto por diversas vezes seguidas, tumultuando assim 

a Reunião. Lembra que os animais são vítimas do abandono e que adotou vários 

animais e infelizmente não se pode resolver tudo. De uso da palavra o Vereador Vitor 

Espedito Megda requer que seja realizada manutenção em um mata-burros localizado 

no Bairro Fundão dos Cardosos, pois o local está intransitável, e as famílias da Sra. 

Marilda, Sr. Rogério e Sr. Flavinho que residem próximas a este local estão 

impossibilitadas de transitarem por esta estrada. Requer que seja depositado próximo 

a UBS do Bairro Coelhos alguns caminhões de cascalho para que os moradores 

próximos ao local possam com seus próprios tratores fazer a manutenção dos trechos 

de estradas que dão acesso a suas propriedades, por isso a importância desta reserva de 

cascalho. Comenta que a máquina do Município estava trabalhando nas estradas do 

Bairro Coelhos, mas estragou, assim pede ao Executivo que não retire a máquina do 

local antes de terminar os serviços lá existentes, pois existem muitas estradas 

secundárias que precisam de manutenção urgente, como Sr. Talino que amputou a 

perna e precisa desta estrada para seu transporte. No Fundão dos Cardosos estradas 

secundárias que dão acesso a propriedade da Sra. Rosangela, Chiquinho e outras que 

muito necessitam destes reparos urgentes. Ressalta a necessidade do Executivo deixar 

esta máquina no local por mais algum tempo, sabendo-se que existem três patrols 

trabalhando no Município. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga 

requer que seja realizada manutenção e cascalhamento da estrada rural do Bairro 

Almas, próximo ao morro da Casa Velha do Zé Reinaldo, pois o local encontra-se em 

estado precário de conservação. Sugere que o Representante da COPASA de São 

Sebastião do Paraíso também seja convidado para participar de Reunião Ordinária 

nesta Casa Legislativa para esclarecimentos a população sobre resíduos de esgotos 

despejados nos rios do Município, bem como esgotos correndo a céu aberto, no Distrito 

de Serra dos Lemes e altas taxas cobradas da população por um serviço não terminado 

conforme especificado no contrato de adesão. O Vereador Vitor solicita um aparte e 

diz ser muito interessante esta colocação do nobre Vereador Vanderlei, pois o Servidor 

Marcelo e demais Servidores são vitimas pois pagam estas mesmas taxas altas, e que 

venha o chefão mesmo nos dar as devidas explicações, porque na verdade a COPASA 

está roubando a população. O Vereador Daniel diz que estava presente na audiência 

pública que foi realizada pela Câmara há tempos atrás e foi um dos únicos que falaram 

e os responsáveis pela COPASA não falaram nada, não explicaram nada, ou seja, isso 

tudo começou errado lá atrás, o município passou toda estrutura que já existia para 

COPASA, sem a realização de nenhuma licitação, a empresa pegou a estrutura de 

coleta toda pronta, a ETE pronta, e não deu nada em troca, como que se pega uma 

concessão da Prefeitura e não paga nada, não retribui com nada, diz achar que tem tudo 

na mão para derrubar isso aí, se faz necessário uma resposta concreta da Prefeitura 

sobre como esta este Processo Judicial do Município junto a COPASA, pois apenas 

está levando os resíduos até a ETE, sem nenhum tratamento, e por isso a população 

está tão indignada, pois todos nós pagamos sem que o devido serviço seja prestado. O 

Vereador Vanderlei diz que o Município contribuiu muito com a COPASA, pois até 

terreno o Município doou para empresa construir lá no Distrito de Serra dos Lemes, ou 
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seja, não tiveram gastos com nada e isso é um absurdo, tem que se colocar um ponto 

final nisso. A Vereadora Maísa lembra que este é um problema ocasionado em gestões 

anteriores e que vem se arrastando até hoje. Informa a uma munícipe que assiste a 

Reunião de forma virtual que na semana passada pediu a colocação de placas de 

sinalização no Distrito de Serra dos Lemes, proibindo a passagem de veículos grandes 

e pesados dentro do Distrito, pois há uma estrada por fora do Distrito que pode ser 

utilizada por estes veículos. A Vereadora Vanda diz que todos os Vereadores(as) desta 

Casa Legislativa estão mobilizados em buscar explicações e atitudes da COPASA 

quanto a cobrança abusiva destas taxas nas contas de água referente a coleta dos 

esgotos e ainda explicação sobre os resíduos que são despejados sem nenhum 

tratamento nos rios de nosso Município. Diz que sabemos que os serviços executados 

pelos Servidores são bem feitos, mas o que diz respeito a decisões para realizações 

maiores não estão acontecendo e a empresa está omissa em dar as satisfações e 

respostas necessárias a população. O Sr. Presidente acata a sugestão do nobre Vereador 

Vanderlei e informa que o convite será estendido ao representante da COPASA da 

Cidade de São Sebastião do Paraíso responsável por nossa região. Informa que será 

enviado um Ofício de Pesares a família do Sr. Alcy Andrade manifestando todo 

sentimento deste Poder Legislativo e reconhecendo toda representatividade junto ao 

Município como Diretor da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães 

e idealizador de nossa maravilhosa fanfarra e brilhante Secretário da Saúde.  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. De uso da palavra a líder do Governo na Casa, 

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini convida a todos para participarem de uma 

Palestra que será realizada aqui neste local, na quarta feira, dia 08 de março, dia da 

Mulher com o Tema: “Empreendedorismo Feminino em Debate”. A gravação desta 

Reunião fica salva em arquivo eletrônico em sua integralidade, caso haja alguma 

dúvida por parte de algum(a) Vereador(a) sobre sua fala, devendo o(a) Vereador(a) 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 e deixa marcada a 

próxima Reunião Ordinária para o dia 20 de março de 2023 as 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 Morais 

 

_________________________________   __________________________________ 

Juscelino Tereza       Luiz Carlos Ribeiro     

_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido 

    

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 
 

 



177 
 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 

 

 


