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

REALIZADA NO DIA 08 (OITO) DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos oito dias do mês de agosto 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 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, não havendo 

nenhuma correspondência para ser lida no expediente desta Reunião. Em seguida, 

passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. A Sra. Presidente consulta os Senhores(as) 

Vereadores(as) se estão de acordo em conceder a palavra ao Sr. Luciano Reis Viana, 

que falará sobre transporte escolar para os universitários do Município que estudam em 

Cidades vizinhas. Os Vereadores podem se manifestar. Estando todos de acordo, 

concede a palavra ao Sr. Luciano Reis Viana, por 05 minutos. De uso da palavra o Sr. 

Luciano Reis Viana diz que falará em nome de todos seus colegas presentes aqui nesta 

noite e vieram para reivindicar a concessão de transporte gratuito para os universitários 

que estudam em cidades vizinhas. Diz ter conversado com a Vereadora Vanda há um 

tempo atrás, a qual se comprometeu a lhe ligar e até hoje ela não ligou, pediu até que 

ela se pronuncie a respeito do assunto, pois os alunos precisam muito deste transporte, 

salienta que os alunos recebem o auxílio, mas o valor não é compatível com o aumento 

do valor da mensalidade paga ao transporte privado e para uma pessoa que ganha 

salário mínimo, é pai de família e dentro do atual cenário, será que se consegue pagar 

esta van? Para finalizar, diz que hoje o filho do pobre aqui em Cabo Verde ao finalizar 

o ensino médio, o homem vai trabalhar na colheita do café e a mulher vai ser dona de 

casa e como que uma Cidade vai crescer, prosperar se ela não investe na educação e 

nos jovens, não que os apanhadores de café e donas de casa sejam pessoas inferiores 

aos estudantes, mas é preciso disponibilizar esta oportunidade de escolha para as 

pessoas e colaborar mais com quem quer estudar. A Vereadora Vanda solicita um 

aparte e indaga ao Luciano se ele falou com ela lá na galeria JLF, ele responde que sim. 

Ela se desculpa por ter perdido os dados do seu celular e por isso não lhe ligou, mas 

diz ter trazido o assunto ao Plenário desta Casa e a informação dada pelo Prefeito foi 

de que infelizmente naquele momento, neste ano de 2022 era o que poderia ser feito, 

ou seja, continuar com o auxílio financeiro aos estudantes que estudam nas cidades 

vizinhas e que ele não tinha prometido transporte gratuito para os universitários e sim 

o auxílio.  O Sr. Luciano diz que ele prometeu sim o transporte gratuito e que os alunos 

tem provas concretas da promessa, para alegria dos estudantes e tristeza do Prefeito. 
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Diz ainda, que Cabo Verde é a única Cidade que não tem transporte gratuito para o 

Instituto Federal, ressalta que quem tem condições de estudar na PUC de Poços de 

Caldas, certamente tem condições de pagar o transporte. O Sr. Luciano fala da 

necessidade deste transporte gratuito para as turmas que estudam à noite, fala da 

quantidade ônibus do Município que ficam parados na propriedade do Sr. Viriatinho, 

será que custa a administração ceder um veículo destes para o transporte dos alunos? 

Dar um pouco de dignidade para os alunos. A Vereadora Vanda diz acreditar que o 

Vereador Luiz Carlos poderá dar maiores informações sobre os veículos que ficam 

parados durante a noite neste local. Mas até onde tem conhecimento, não se pode 

utilizar de qualquer veículo para o transporte de alunos em rodovia, se o veículo é 

destinado para tal finalidade, assim terá que ser utilizado. Sugere aos demais 

Vereadores que o Prefeito ou chefe dos transportes sejam convidados a virem a esta 

Casa para dar os devidos esclarecimentos sobre o assunto, pois particularmente não 

domina bem este assunto sobre concessão de transporte gratuito aos universitários. O 

Vereador Luiz Carlos diz não saber informar com exatidão sobre o assunto, se faz 

necessário buscar as informações corretas nos setores responsáveis por este assunto 

para que possamos passá-las aos estudantes. O Sr. Luciano diz existir uma Lei de 2020 

que autoriza a utilização dos ônibus que são destinados pelo MEC para transporte de 

alunos universitários, sem prejuízos para a educação básica, diz acreditar que os 

Vereadores estejam um pouco desinformados, com todo respeito. O Vereador Juscelino 

Tereza de uso da palavra diz ter conversado com o Prefeito sobre o assunto e pediu 

para que melhorasse a situação para os alunos, assim, o Prefeito lhe disse que se os 

alunos conseguissem um motorista ele disponibilizaria um veículo para a realização 

deste transporte, ressaltando que a Prefeitura está com déficit de motoristas em seu 

quadro de pessoal. O Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho diz que o Sr. Luciano lhe 

mandou uma mensagem e solicitou a utilização da Tribuna nesta noite para 

reivindicarem este transporte gratuito aos universitários. Ressalta, que fez um 

levantamento por alto sobre o assunto com um proprietário de van e ônibus, e que para 

a Cidade de Muzambinho o auxílio é de cento e trinta reais. Ressalta que a Prefeitura 

tem ônibus e vans paradas sim, se não se engana existem seis vans e quatro foram 

adquiridas com recursos próprios, e com estas vans o Executivo pode fazer o que quiser 

com elas, tudo dentro da Lei, e pode ser utilizado recursos da educação, lembrando que 

todos os anos há uma sobra em dezembro de aproximadamente setecentos mil reais, e 

reforça que este transporte não está sendo concedido por falta de recursos não, diz não 

estar aqui para julgar ninguém, mas se quiser fazer uma forcinha a mais dá certo. Diz 

que estavam vindo da Cidade de Belo Horizonte este Vereador que vos fala, e os 

Vereadores Vitor e Vanderlei na companhia do Sr. Prefeito e ouviram dele que tinha 

ganhado um ônibus do Governo Federal e assim que o mesmo chegasse iria 

disponibilizá-lo para o transporte dos estudantes universitários, e este ônibus chegou 

na semana passada, se faz necessário agora um tempo para a documentação e 

emplacamento do mesmo para o cumprimento do que foi dito, diz que ligará ao Sr. 

Prefeito cobrando. Diz que levantou alguns números, que um ônibus de quarenta e 

cinco lugares gasta para a cidade de Muzambinho cento e um reis com diesel 

diariamente,  um motorista por alto mil e quinhentos reais por mês, no caso da van o 
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gasto com gasolina é de aproximadamente dois mil reais por mês, mais o motorista um 

mil e quinhentos por mês, trata-se de um valor menor que o auxilio que a Prefeitura 

concede aos alunos que chega num valor mensal de cinco mil e oitocentos e cinquenta, 

ou seja, a Prefeitura teria uma economia de dois mil e trezentos reais mensais, teria sim 

um desgaste com veículos, mas seria muito melhor para Prefeitura e colaboraria muito 

mais com os estudantes. Os alunos que estudam em Poços de Caldas pagam o 

transporte privado, seiscentos e cinquenta reais mensais e o auxilio concedido pela 

Prefeitura não supre o que é pago mensalmente pelo aluno, tornando quase impossível 

os alunos continuarem estudando, pois as mensalidades dos cursos universitários está 

muito caro, então se faz necessário mais uma forcinha para melhorar essa ajuda aos 

estudantes, caso seja necessária a elaboração de algum Projeto de Lei pela 

administração, que ela o elabore e envie a esta Casa que certamente todos Vereadores 

serão favoráveis a sua aprovação. O Sr. Luciano diz que já ficou claro que o auxílio 

concedido aos alunos fica muito mais caro ao Município do que a concessão do 

transporte gratuito aos alunos universitários. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido 

ressalta que este auxílio é pago a cada dois meses, o que dificulta ainda mais para os 

alunos e por quê todas as cidades vizinhas concedem este transporte gratuitamente, e 

somente Cabo Verde não concede e com relação a falta de motorista, é só pagar horas 

extras aos motoristas, isso pode ser feito sim. O Vereador Daniel diz não ser uma coisa 

difícil de se fazer, tem saída, vai ajudar os alunos e a Prefeitura também. O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga solicita um aparte e parabeniza os jovens presentes nesta 

Reunião e diz que conforme informado aqui este transporte universitário trata-se de um 

compromisso do Prefeito Claudinho com os estudantes, então se faz necessário um 

alinhamento entre as partes interessadas através do diálogo, seria interessado 

marcarmos uma conversa com o Prefeito para saber dele o que pode ser feito quanto a 

esta questão. Lembra que na gestão passada sugeriu um Projeto tratando-se deste 

transporte gratuito para os alunos, mas não obteve êxito. E como foi um compromisso 

assumido por esta administração, diz acreditar que ele apresentará as condições para 

uma melhor definição e resolução para este impasse. Sugere ao Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro, líder do Governo na Casa que agende um dia ainda esta semana para que todos 

possam conversar com o Prefeito, Vereadores, alunos e demais setores da 

administração envolvidos. De uso da palavra a Vereadora Presidente Maísa agradece a 

presença dos alunos aqui nesta noite, diz ser uma educadora que acredita na força 

jovem, e na sua opinião o jovem não pode ser exportado de Cabo Verde, precisamos 

acreditar, ressalta que algumas soluções não podem partir desta Casa Legislativa, todo 

Projeto que onera os cofres públicos não pode ser elaborado através de Leis por esta 

Casa, cabendo somente ao Executivo, não adianta nenhum Vereador bater o pé e dizer 

que resolverá algo que incida em recursos orçamentários, porque não vai conseguir, 

diz ter conversado com vários alunos através de mensagens onde explicou que a 

resolução deste problema relacionado ao transporte universitário precisa partir do 

Poder Executivo, diante da questão financeira orçamentária. Diz que os alunos estão 

no lugar certo, trazendo a reivindicação aos nove representantes do Legislativo e não 

adianta essa Vereadora que vos fala apresentar contas, através de prováveis números, 

pois aqui trabalhamos com respaldo de Leis, Leis Orçamentárias a qual tem em seu 
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escopo os valores permitidos de gastos anuais, cabendo ao Executivo saber o que pode 

ou não gastar e até mesmo fazer. Claro que a educação é prioridade e estamos aqui para 

solucionarmos e não apontarmos. Com a chegada deste ônibus vamos agora sentar com 

o Prefeito e ver com ele o que realmente pode ser feito, para trabalharmos com fatos 

reais, gostaria que os nove Vereadores e alunos estivessem presentes para esta conversa 

para termos uma resposta concreta do que realmente vai ser feito, se pode ou não 

conceder este transporte gratuito aos alunos universitários.  Informa do trabalho 

Câmara em Ação que será realizado nesta terça feira, em visita ao PSF do Bairro 

Chapadão e visita há alguns locais que se fazem necessário a construção e pintura de 

quebra-molas, e a conversa com o Sr. Prefeito será agendada para quinta ou sexta-feira 

e o Sr. Luciano será informado após confirmação da data. E na próxima Reunião 

Ordinária já poderemos informar o que realmente poderá ser feito, amparados em Lei, 

diz que os alunos podem contar com estes Vereadores, aqui representantes da 

população. O Vereador Daniel diz ter entendido o que foi dito pela Presidente, mas 

quando ela fala das contas e números apresentados, não sabe se foi para este Vereador 

que vos fala, mas quando foi procurado pelo Sr. Luciano, levantou algumas 

informações para ter argumento e base para apresentar para os demais Vereadores, 

ressalta que os Vereadores não podem resolver estes casos que incidem em recursos 

financeiros ao Município, mas podem propor ao Executivo opiniões para solução do 

problema e a partir da apresentação destes valores gastos com auxílio e preço com os 

gastos da concessão do transporte gratuito fica mais fácil conversar com o Prefeito para 

uma melhor resolução para o problema. A Vereadora Maísa diz entender perfeitamente 

as contas aqui realizadas pelo nobre Vereador, mas as vezes, pode ser que se esteja 

iludindo o Sr. Luciano e os demais alunos aqui presentes, pois não sabemos a realidade 

do Departamento responsável da Prefeitura, pode ser que a Contadora demonstre a 

situação Orçamentária, que nós Vereadores aqui não temos conhecimento. O Sr. 

Luciano repete que fica muito mais caro pagar o auxílio individual a cada aluno, que 

conceder o transporte gratuito, vocês não entenderam isso? A Vereadora Maísa 

responde que entendeu perfeitamente, mas quer que o Sr. Luciano entenda que aqui 

trabalhamos com Leis, imagina se não estivesse na pauta dos Vereadores ajudar a 

educação, o que os Vereadores estariam fazendo aqui? Diz ser uma educadora e 

acredita nisso e que tem mesmo que ajudar, mas desde que esta ajuda esteja pautada 

em Lei, pois pode responder por uma improbidade administrativa. Diz querer que este 

transporte gratuito dê certo legalmente e para isso vamos ao lugar certo conversar com 

a pessoa responsável pela resolução do problema. O Sr. Luciano diz que conforme dito 

aqui, o Município possui quatro vans compradas com recursos próprios e que podem 

ser usadas para este transporte. A Vereadora Maisa diz que vão até o Prefeito no final 

de semana cobrar isso dele e ver o que ele tem para falar e tem certeza de que os alunos 

não vieram aqui para criticar. O Sr. Luciano indaga a opinião de cada Vereador sobre 

o assunto em discussão e todos são unânimes em dizer que apoiam a concessão deste 

transporte gratuito aos alunos universitários e todos são favoráveis ao agendamento de 

uma conversa junto ao Prefeito para uma definição concreta para esta situação. A 

Vereadora Vanda comenta que será importante esta reunião com o Prefeito na presença 

do jurídico da Prefeitura que falará sobre o veículo que poderá realizar este transporte, 
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caso o mesmo seja disponibilizado. A Vereadora Maísa fala que é algo que precisa ser 

solucionado o mais rápido possível legalmente, pois temos um Instituto Federal 

pertinho do nosso Município e que tristeza vermos nossos alunos falando em desistirem 

dos cursos por falta de recursos financeiros para manter o transporte. O Sr. Luciano diz 

que do jeito que a Vereadora Maísa fala é como se estivessem aqui promovendo algo 

ilegal ou inconstitucional e só estão querendo a concessão deste transporte.   A 

Vereadora Maísa diz ao Sr. Luciano, que de forma alguma sugeriu aqui através de suas 

palavras, que a reivindicação dos alunos é ilegal, quer que o mesmo compreenda como 

um bom estudante, tudo que aqui está sendo dito, diz ser a favor da educação, veste a 

educação, é educadora e está Vereadora e quer solucionar esta questão juntamente com 

todos aqui. Fica decidido que o dia que um dia ainda nesta semana será agendado junto 

ao Prefeito Municipal para uma conversa sobre a possibilidade de transporte gratuito 

aos universitários e o Sr. Luciano será informado. A Sra. Presidente agradece a 

presença de todos nesta Casa e diz que as portas do Legislativo sempre estará aberta 

para que possam fazer suas reivindicações e tem certeza de que este impasse será 

resolvido, pois acredita na força jovem e os parabeniza pela iniciativa.  A Vereadora 

Vanda indaga a quantidade de alunos universitários que utilizam-se deste transporte. 

O Sr. Luciano responde que no horário noturno são 15 alunos para Muzambinho, os 

quais pagam quatrocentos reais mensais para o transporte da van e 14 alunos para 

Cidade de Poços de Caldas, os quais pagam seiscentos e cinquenta reais mensais, 

valores estes que serão reajustados diante do preço do diesel atualmente. Finalizado 

este assunto, 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: Pedro Sérgio Aparecido e Vanderlei Aparecido Braga.  De uso 

da palavra o Vereador Pedro Sérgio manifesta seu agradecimento ao Prefeito Cláudio 

Antônio Palma pelo atendimento a seu pedido feito na Reunião anterior, quanto a 

retirada de um ônibus da Rua Pádua Dias, no Distrito de São Bartolomeu de Minas, o 

qual ficava estacionado aos finais de semana em frente ao mercado Batista  

atrapalhando o transito de veículos e pedestres pelo local. Diz ter recebido inúmeros 

elogios pela realização do evento neste final de semana aqui na Cidade, o 1º Feirão do 

Comércio em nosso Município, demonstrando a força do comércio, parabeniza todos 

os comerciantes que participaram e ao Executivo por terem promovido este evento tão 

relevante a nossa Cidade. Diz ter sido procurado pelo motorista do ônibus que 

transporta os funcionários do Brasil Card, o qual pede que se encontre uma solução 

para que no momento de desembarque das pessoas à tarde,  se tenha um local sinalizado 

para o ônibus parar, pois quando para próximo ao parquinho é multado pela polícia 

militar. Então pede que dois locais tenha uma sinalização autorizando esta parada para 

o desembarque dos trabalhadores, próximo ao parquinho e próximo ao grupo escolar 

Major Leonel. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga pede que seja 

transmitido um vídeo das crianças que estudam na Escola Municipal Antônio Camilo 

Siqueira, os quais falam sobre a importância da vacinação dos animais (cães e gatos) 

conscientizando os proprietários dos animais a os vacinarem. Parabeniza as crianças, 

representantes da escola e professora Bernadete pela iniciativa. Informa que a 

pavimentação da 1ª etapa da estrada rural que dá acesso ao Distrito de serra dos Lemes, 
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segundo informações, chegará até ao morro próximo a propriedade do Sr. Clementino, 

será um processo demorado, mas que terá toda sua extensão pavimentada. A Vereadora 

Vanda solicita um aparte e parabeniza a iniciativa das crianças e professora Bernadete 

pelo vídeo conscientizando sobre a importância da vacinação dos animais, lembra que 

todas doenças transmissíveis aos humanos, podem ser evitadas através das vacinas, diz 

que está sendo elaborado um plano municipal para que haja recursos orçamentários 

para aplicação de ações em defesa dos animais através da administração. Ressalta que 

existe um grupo fortalecido em prol dos aniamis e estão montando uma ONG e 

elaborando um plano municipal de manejo dos animais que suprirão as necessidades 

básicas dos animais de rua. Lembra que já foram realizadas castração através de recurso 

de emenda parlamentar e será feito um trabalho de conscientização sobre soltura e 

maus tratos ser crime. 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 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 providências quanto a Rua central do Bairro Nova Cabo Verde, 

a qual está com muitos bloquetes soltos e em outros trechos ausência dos mesmos com 

grandes buracos o que está ocasionando danos financeiros nos carros que por lá 

transitam. Manifesta seu reconhecimento e cumprimentos ao Sr. Júlio César da Silva, 

peão de rodeio que foi campeão novamente na Cidade de Paraopeba, levando o nome 

de Cabo Verde a outros estados do nosso país. Pede que um Ofício seja encaminhado 

a ele parabenizando por mais esta conquista. De uso da palavra o Vereador João Paulo 

de Morais requer providências e resolução quanto aos terrenos existentes no Bairro 

Nova Cabo Verde que precisam ser entregues as pessoas que foram contempladas junto 

ao programa social em gestão anterior, para que as mesmas possam dar início em suas 

casas próprias e deixem de pagar aluguel. Ressalta que as pessoas reclamam da demora 

para esta finalização do processo existente. Requer que seja analisa a possibilidade de 

concessão de cesta básica aos estagiários que prestam serviços em alguns 

departamentos da administração. A Sra. Presidente esclarece que somente os servidores 

efetivos e contratados recebem cestas básicas.   O Vereador Luiz Carlos solicita um 

aparte e informa que a administração está aguardando que a regularização de área seja 

finalizada para a realização da entrega dos lotes aos contemplados de acordo com a 

lista existente. O Vereador Daniel também solicita um aparte e diz que na gestão 

passada já estava tudo certinho, foi feito o levantamento dos lotes e escrituração dos 

mesmos. O Vereador Luiz Carlos informa que havia algumas irregularidades na 

medição, os quais adentravam o espaço da rua tendo que ser realizada uma remedição 

para nova regulamentação da área em cartório, por isso a demora.  O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga sugere aos demais Vereadores(as), que um Câmara em 
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Ação seja agendado para ser realizado no Bairro Praia Formosa, a pedido dos 

moradores daquela localidade, pois há uma grande demanda de serviços para serem 

executados no local. Todos(as) Vereadores(as) acatam a sugestão e a Presidente Maísa 

diz que em breve os(as) Vereadores(as) comparecerão para uma visita ao Bairro Praia 

Formosa. De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio Aparecido requer a pedido do 

motorista do ônibus da Brasil Card que seja pintada uma faixa amarela em dois locais 

utilizados para desembarque dos funcionários, nas proximidades do parquinho infantil 

e Grupo Escolar Major Leonel, evitando assim que o veículo seja multado no momento 

que realiza este serviço. Requer que seja enviado Ofício de agradecimento a todos os 

comerciantes que participaram do 1º Feirão do Comércio em nossa Cidade, o qual foi 

muito bem organizado.  De uso da palavra o Vereador Juscelino Tereza requer que 

sejam instalados banheiros químicos nas proximidades da Praça do Coreto, até que se 

finalize a obra de reforma do local, para a tender as necessidades fisiológicas de quem 

por ali passar e necessitar. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro requer 

que seja enviado um Ofício de agradecimento aos organizadores e ao pessoal 

representante do SEBRAE pela realização do evento em prol do comércio de nosso 

Município. Ressalta que em breve teremos uma Associação dos Comércios bem 

organizada e funcionando em nosso Município. De uso da palavra a Vereadora Maísa 

requer que seja analisada a possibilidade de inserção ao Projeto de alargamento e 

construção de passeio da Rua Major Pedro de Melo, a qual dá acesso ao Departamento 

de Educação, construção de uma escada em um trilho que dá acesso aos Bairros Olaria 

e São Carlos, facilitando assim, o acesso dos alunos dos citados Bairros  aquela escola. 

O Vereador Vitor Espedito Megda reitera pedido para que seja feita manutenção no 

vestiário do campo de futebol do Bairro Coelhos e que sejam instalados portões no 

local, pois a situação de conservação está precária. 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 encaminhados nesta Casa Legislativa. Solicita a Vereadora Secretária Vanda que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.225/2022 que, 
ESTABELECE NORMAS PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO E 

VICE – PREFEITO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE-MG. A Sra. Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão dos 

Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do Projeto de Lei. Parecer. 

Apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, a propositura recebeu Parecer favorável a sua 

discussão e votação em Plenário, pois foi elaborada nos limites legais pertinentes ao 

assunto, bem como, após análise, constatou-se que a mesma não encontra nenhum 

óbice. Apreciado pelas demais Comissões Permanentes, o Projeto recebeu Parecer 

favorável a sua discussão e votação em Plenário, pois estabelece normas para 

pagamento de diárias para o Prefeito e Vice-Prefeito, visto que a legislação atualmente 

em vigor é de 2009, razão pela qual se encontra demasiadamente defasada, não 

atendendo a finalidade pela qual foi proposta. O Projeto é aprovado por todos 

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

2.226/2022 que, AUTORIZA MAJORAÇÃO DO VALOR DE REPASSE DE 

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO 

SERVIDOR PÚBLICO – PASEP E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente 

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

Senhores Vereadores podem se manifestar.  Todos Vereadores se manifestam 

favoráveis a aprovação do Projeto de Lei. Parecer. Apreciada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, 

a propositura recebeu Parecer favorável a sua discussão e votação em Plenário, pois 

não encontra nenhum óbice legal, bem como, quando da sua elaboração, foram 

respeitadas as legislações pertinentes ao assunto. Apreciado pelas demais Comissões 

Permanentes, o Projeto recebeu Parecer favorável a sua discussão e votação em 

Plenário, pois se refere a um Projeto contábil, que busca, tendo em vista que a dotação 

prevista para o pagamento do PASEP já foi alcançada e terão que empenhar tal despesa 

até o final do ano, majoração do valor inicialmente disposto no orçamento programa 

em dezembro de 2021, para que seja possível efetivar o pagamento. 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 2.225 e 2.226/2022, por todos 

Vereadores(as) presentes, sem emenda. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro informa que 

na próxima sexta-feira, dia 12 de agosto se iniciará a festa em louvor e comemoração 

ao dia da Padroeira Nossa Senhora da Assunção e convida todos para participarem. 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. A 

Sra. Presidente parabeniza todos os pais pelo dia que será comemorado no domingo e 

lembra que será o primeiro dia dos pais que passará sem a presença do seu, pois o 

mesmo deixou este mundo e foi morar com Deus. Pede que todos os pais deem muito 

amor aos seus filhos, pois é o que torna as pessoas e o mundo melhor e é o que resta 

ao final de nossas vidas, o amor que destinamos as pessoas. Nada mais havendo para, 

para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a 

próxima para o dia 22 de agosto 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. 


