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

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

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 pelo Vereador Segundo 

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

em caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pelo Vereador Segundo-Secretário dos Senhores Vereadores: Daniel 

Galdino Barbosa Filho, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista 

Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga Vitor Espedito Megda e 

ausência e afastamento do Vereador João Paulo Morais, para tratamento de doença, 

justificado através de atestado médico por 60 (sessenta) dias e ausência da Vereadora 

Vanda Célia da Silva, devidamente justificada através de atestado médico. Em seguida, 

a Sra. Presidente solicita ao Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho 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, a Sra. Presidente solicita a Assessora Legislativa, Sra. Auricélia 

Martins da Silva Prado, que proceda a leitura das correspondências constantes no 

expediente, das quais constam Comunicação de Afastamento do Vereador João Paulo 

de Morais para tratamento de doença, (realização de cirurgia no quadril); Atestado 

médico constando o prazo de 60 dias de repouso para sua recuperação e Convocação 

do Senhor Fábio Mendes Ferreira, para assumir a vaga de Primeiro Suplente do PDT, 

nesta Casa Legislativa, até que o Sr. João Paulo do Morais se recupere e retorne a seus 

trabalhos. Estas correspondências 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 não 

há Vereadores inscritos para utilização da palavra livre. 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 da Reunião Ordinária, Extraordinária e Solene, 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. Neste 

momento, a Senhora Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.194/2021 que, 

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NO ÂMBITO 
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DO PROJETO “MINHA CASA FELIZ” E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 

2.195/2021 que, AUTORIZA SEGUNDA MAJORAÇÃO DO VALOR DE REPASSE DE 

SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS, E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  Projeto de Lei nº 2.196/2021 que, AUTORIZA A CONCESSÃO 

DE ABONO SALARIAL AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, CUJA FONTE DE PAGAMENTO ESTEJA 

VINCULADA AO FUNDEB E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para análise, discussão emissão de 

Parecer e votação em Plenário. Informa que as cópias dos Projetos de nºs 2.195 e 

2.196/2021 estarão disponíveis amanhã na parte da tarde, pois, chegaram a esta Casa 

por volta das 16 horas, sem tempo hábil para xeroca-los. As cópias das respostas aos 

Ofícios enviadas no mês de outubro ao Executivo também estarão disponíveis amanhã 

a tarde aos senhores Vereadores, pois também foram entregues aqui na Câmara hoje 

no final da tarde sem tempo hábil para xeroca-las. Na sequência, 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 a pedido dos moradores 

do Bairro Corujas (debaixo), nas proximidades da propriedade do Sr. “Gusto” que seja 

realizada manutenção naquela estrada rural com máquinas e cascalhamento, pois a 

estrada encontra-se totalmente esburacada e trata-se de uma estrada bastante íngreme, 

o que está dificultando a subida dos caminhões e também veículos leves. Diz ter sido 

procurado por dois munícipes com suas esposas gestantes de alto risco e que estão 

fazendo pré-natal na Cidade de Alfenas uma vez por mês e as mesmas estão sendo 

transportadas no ônibus com os demais pacientes e estão tendo que ficar o dia inteiro 

em Alfenas, mesmo sendo atendidas pela manhã, precisam esperar o atendimento e 

retorno dos demais pacientes. Assim, pede que o Secretário de Saúde disponibilize um 

veículo exclusivo para estas duas gestantes de risco, pois as mesmas não podem ficar 

esperando por tanto tempo para retornarem as suas casas, pois necessitam estar em 

repouso e trata-se de um valor financeiro muito baixo a administração, perto do perigo 

de perda de um desses bebes por falta deste transporte mais rápido, apenas uma vez a 

cada mês. De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio Aparecido pede que seja oficiado 

ao Executivo requerendo que seja feita uma análise de uma ponte no Bairro Angolinha 

que dá acesso a propriedade dos “Norato”, pois a mesma encontra-se em estado 

precário de conservação, está afundando e podendo ocasionar acidentes com veículos 

no local. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda reitera pedidos 

relacionados ao Bairro Fundão dos Cardosos. Pede manutenção de uma manilha nas 

proximidades da propriedade do Sr. Zé Silva, a qual foi deslocada do aterro e o local 

encontra-se praticamente sem passagem. E manutenção de duas pontes, uma próxima 

a propriedade do Sr. João Isidoro e outra próxima a propriedade do Sr. Antônio de 
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Moraes. Pede ainda, que seja realizada manutenção em ponte quebrada no Bairro 

Coelhos próximo a propriedade do Sr. Juversino, a qual dá acesso a propriedade de 

mais dez famílias. Reitera pedido de instalação de câmeras de segurança na Unidade 

Básica de Saúde do Bairro Coelhos, afim de prevenir vandalismo, roubo e destruição 

de equipamentos no local e que seja instalado alambrado ao redor da UBS para uma 

maior segurança, com urgência, lembrando que neste final de semana vidros do local 

já foram apedrejados por vândalos. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido solicita um 

aparte e reforça o pedido de manutenção da ponte próximo a propriedade do Sr. 

Antônio, no Bairro Fundão, pois presenciou a má conservação da mesma neste final de 

semana quando por lá passou. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga comenta que o Diretor de Esportes, Sr. Bruno tem realizado um bom trabalho 

frente aos esportes, mas os amantes do futebol dos bairros rurais estão carentes de 

materiais esportivos como bolas, redes para os gols e como Vereadores ficamos sem 

saber o que fazer, tentamos ajudar e fornecer alguns materiais da melhor forma 

possível, mas não conseguimos suprir todas necessidades, pois são muitas. Ressalta 

que este problema já vem de gestões passadas, falta incentivo da Secretaria quanto a 

disponibilidade de materiais esportivos. Diz ter ganhado kits de materiais esportivos 

da Deputada Dâmina e distribuído para o pessoal, mas durou muito pouco, pois a 

qualidade destes materiais era muito ruim. Comenta que o campo de futebol da Serra 

necessita ser roçado com urgência, para que os adultos e crianças possam jogar futebol, 

pois o mato está muito alto e está sendo alvo de muitas críticas. Diz que o Distrito de 

Serra dos Lemes, conta apenas com um Servidor Público e ele não dá conta de todo 

serviço e se faz necessário uma maior atenção para o Distrito. Assim requer 

providências do Executivo e Diretor de Esportes para que providenciem a roçagem do 

campo de futebol do Distrito, que seja depositado terra nos buracos onde foram 

arrancados os cupins. Quanto ao fornecimento de materiais esportivos, como bolas e 

redes é para que possam praticar esportes na quadra esportiva, ressalta que o problema 

não é desta gestão, há muito tempo que os munícipes fazem esta solicitação, mas não 

são atendidos. Que seja feita manutenção ou substituição das telas ao redor da quadra, 

pois estão danificadas, com pontas agudas que perfuram as bolas. E em sua opinião 

tem que dar uma melhorada na prestação destes serviços. Com relação ao Loteamento 

São Francisco no Distrito de Serra dos Lemes, diz ter sido informado por uma 

moradora de que os responsáveis agentes da DENGUE, passaram pelo loteamento, nas 

proximidades do campo de futebol e não fiscalizaram os lotes vazios que não possuem 

construções e os mesmos estão cheios de lixos que acumulam água. Assim, requer 

informações do Executivo se esta informação dada pela munícipe é verídica e se os 

agentes da DENGUE não fizeram mesmo a verificação dos lotes vazios do Loteamento 

São Francisco no Distrito de Serra dos Lemes e se não passam por estes locais, que 

possam passar, pois estamos entrando em período chuvoso quando a proliferação dos 
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mosquitos aumenta. Comenta sobre alguns boatos que tem ouvido e sido questionado 

sobre a cesta básica destinada aos servidores municipais, onde as pessoas estão 

questionando sobre transformar a cesta que é disponibilizada atualmente em ticket 

alimentação. Diz ter informado as pessoas que até hoje não chegou nada sobre o 

assunto a esta Casa. Assim, solicitou que fosse elaborado um requerimento, 

convidando e solicitando a presença do Sr. Cléber Donizeti Campos   para se fazer 

presente nesta Casa na próxima Reunião, dia 22 de novembro de 2021, para prestar 

esclarecimentos sobre questionamentos dos filiados a respeito do boato que prevê a 

troca da cesta básica por ticket alimentação.  E falar da importância desta cesta básica 

para as famílias dos Servidores públicos Municipais. E para que ele nos esclareça qual 

é a intenção e que maneira que vai ser feito tudo isso. Requer a pedido de uma moradora 

do Distrito de Serra dos Lemes, nas proximidades da Igreja Assembleia, no trevinho, 

logo na entrada, que seja realizada poda de galhos de algumas árvores, os quais estão 

atingindo a rede elétrica e está atrapalhando a iluminação do local. Com relação a parte 

de iluminação pública do Distrito de Serra dos Lemes, sabemos que existe um convênio 

junto a AMOG, a qual terceiriza estes serviços. Diz que quando solicitado os 

responsáveis vem e realizam a substituição das lâmpadas, mas após alguns dias as 

lâmpadas já estão com problemas novamente. Assim, requer que o Executivo interceda 

junto a AMOG solicitando que esta empresa responsável faça uma melhor manutenção 

destas lâmpadas (entrada do Distrito, Rua 1º de maio, Rua 7 de setembro),  para que os 

moradores não precisem ficar ligando e solicitando a realização do mesmo serviço 

incessantemente e o Distrito ficando na escuridão por falta desta iluminação pública. 

O Vereador Luiz Carlos diz que em conversa com o Sr. Prefeito, ele disse que há uma 

conversa sobre o assunto sim, mas antes da elaboração de Projeto, ele conversará com 

o Presidente e demais membros do Sindicato e realização de uma votação de quem 

aceita a mudança e quem não aceita. Diz ter dito ao Prefeito caso não seja feita pela 

Prefeitura esta votação a Câmara tomará as devidas providências e a fará, pois aqui não 

podemos decidir a vontade dos servidores, eles deverão dizer sim ou não para esta 

mudança. Diz que o Executivo irá dialogar com todos os interessados e não irá fazer 

nada correndo. Salienta que esta ideia de modificação está em discussão devido os 

coletores do lixo se depararem com vários produtos da cesta básica descartados nos 

lixos das residências, como: latas de sardinha, pacotes de feijão e outros alimentos 

sendo desperdiçados. Assim, será levantada esta discussão para uma melhor decisão 

decidida por todos os servidores municipais que são beneficiados com esta cesta básica 

mensalmente. O Vereador Pedro Sérgio solicita um aparte e salienta que como 

representante legal desta Casa no Conselho de Esportes gostaria de levar estas 

demandas citadas pelo Vereador Vanderlei ao Conselho para ser discutido na próxima 

Reunião daquele Conselho e quanto a questão da roçagem dos campos de futebol, 

informa que em conversa com o Sr. Bruno Leite, o mesmo informou que conta com 
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apenas dois funcionários para realização deste serviço. Diz que o serviço de roçagem 

já foi feito no campo de futebol do Distrito de São Bartolomeu de Minas, e no mais 

tardar até o final desta semana eles realizarão este serviço de roçagem no campo do 

Distrito de Serra dos Lemes. Quanto a questão de materiais esportivos, diz que o 

processo estava atrasado devido a realização de licitação, e lhe parece que já estão 

realizando a compra das bolas, as quais serão distribuídas em todos os Bairros e 

Distritos. Quanto a questão da cesta básica, diz que foi questionado sobre o assunto 

também, alguns indagavam se o Prefeito iria acabar com a cesta básica. Informa que 

conversou com o Sr. Prefeito e em momento algum ele acabará com a cesta básica e 

sim fará melhorias na concessão da mesma. Quanto a questão do ticket alimentação 

ficará a critério de cada servidor, se vai querer o ticket ou a cesta básica. O Vereador 

Daniel Galdino Barbosa Filho solicita um aparte e diz que a respeito da pesquisa de 

opinião sobre a manutenção da cesta básica ou mudança para o ticket alimentação, o 

Sindicato dos Servidores já está fazendo através de um link na internet e quem não 

conseguir acessar ou preencher o formulário é só ligar no Sindicato. Diz ter sido 

procurado por alguns Servidores que são contra a transformação da cesta básica em 

ticket alimentação, pois muitos servidores pegam vale durante o mês e seus holerites 

ao final do mês é quase zerado e esta cesta básica garante a comida na mesa das 

famílias. Então se faz necessário a realização desta pesquisa de forma correta para que 

os próprios Servidores decidam quem quer e quem não quer continuar com a cesta 

básica. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte com relação aos materiais 

esportivos, diz que por diversas vezes conversou com o Sr. Bruno e ele lhe disse que 

não havia feito a licitação ainda, mas não é possível que em quase um ano de mandato, 

ainda não tenha se realizado uma licitação para aquisição destes materiais esportivos e 

diz ter prova de que alguns colegas aqui já conseguiram bolas para levar aos Bairros, 

então, o que está acontecendo, está fazendo politicagem com os Vereadores, assim fica 

complicado, isso não pode acontecer numa gestão, diz achar muito sério isso ai. O 

Vereador Luiz Carlos diz que esta informação quem passou foi o colega Pepê, e diz ter 

recebido a informação de que a licitação para este fim aconteceu na semana passada. 

O Vereador Vanderlei agradece os apartes dos nobres Vereadores quanto a questão dos 

materiais esportivos e ressalta novamente o bom trabalho realizado pelo Diretor de 

Esportes Bruno, mas não podemos deixar de cobrar por uma coisa que não vem 

funcionando há anos, se nas gestões passadas não houve este atendimento de 

necessidades básicas aos esportistas, que nessa haja um maior empenho e resulte no 

atendimento as pessoas que tanto gostam da prática dos esportes. Que se estabeleça 

uma meta de doação destes materiais a cada três meses para os Distritos e Bairros 

rurais. O Vereador Vitor diz ter comprado redes para serem instaladas na quadra de 

esporte e isso é uma vergonha, quando se tem uma Secretaria de Esportes atuante. De 

uso da palavra a Vereadora Maísa Renata Batista Gianini pede que seja oficiado ao 
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Executivo requerendo que seja realizada limpeza nas margens da estrada rural do 

Bairro São Boa Ventura, nas proximidades da propriedade do Sr. Geraldo Marcondes, 

pois o mato alto e galhos de árvores estão atrapalhando a visibilidade dos motoristas 

que transitam por aquela estrada.  Reitera pedido de limpeza das margens da Rua Major 

Pedro de Souza, a qual dá acesso ao DME, sabemos que existe um Projeto de ampliação 

das laterais da mesma para a construção de passeio, mas enquanto o Projeto não seja 

executado, que se proceda a limpeza de suas margens com urgência,  para que os 

pedestres possam transitar com maior segurança pelo local.  Quanto a questão da cesta 

básica, assunto comentado por alguns colegas, diz também ter recebido ligação de 

alguns servidores preocupados com a situação, mas o melhor a ser feito é que todos os 

interessados sejam ouvidos e que as providências sejam tomadas de acordo com a 

decisão dos próprios Servidores. Aqueles que recebem a cesta básica é que precisam 

se manifestar e diante da decisão dos mesmos, o melhor será feito. O Vereador Luiz 

Carlos sugere que seja realizada uma votação e o resultado desta votação seja anexado 

ao Projeto caso seja elaborado, para que a Câmara tenha um respaldo autorizativo dos 

Servidores quanto a questão. Cada Secretaria poderia promover esta votação, pois 

assim facilitaria o resultado para este questionamento, deve-se manter a cesta básica 

ou reverter o valor em ticket alimentação. Sim ou Não e este resultado ser anexado ao 

Projeto caso elaborado. 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 discussão e votação dos Projetos encaminhados nesta Casa Legislativa. A Sra. 

Presidente solicita a primeira Secretária que proceda a leitura do Parecer referente ao 

Projeto de Lei nº 2.192/2021 que, AUTORIZA ANEXAÇÃO DE ÁREA RURAL, SITUADA NO 

LOCAL DENOMINADO FAZENDA RETIRO, AO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE 

CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto 

de Lei à discussão dos Senhores Vereadores. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz ser 

totalmente favorável a aprovação deste Projeto, pois trata-se de anexação de área rural 

ao perímetro urbano e com isso aumentará a arrecadação do Município e aumentará a 

propriedade da COOXUPE após efetivação da compra, para expandir ainda mais suas 

atividades comerciais em nosso Município. Os demais Vereadores se manifestaram 

favoráveis a aprovação do referido Projeto por estar atendendo a solicitação dos 

proprietários, bem como após aprovado, reverterá em aumento de IPTU ao Município 

de Cabo Verde. A Sra. Presidente submete o referido Projeto de Lei à votação dos 

Senhores Vereadores. Podem se manifestar. Os Vereadores que estiverem de acordo 

com a aprovação do referido Projeto permaneçam como estão. O Projeto de Lei é 

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

aprovação do Projeto de Lei nº 2.192/2021, por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos e 



265 
 

encerra esta Sessão Ordinária e passa a Reunião Extraordinária para Posse do Sr. Fábio 

Mendes Ferreira, Vereador Suplente do Partido PDT, diante do afastamento do 

Vereador João Paulo de Morais para tratamento de saúde atendendo determinação 

contida no Regimento Interno, artigo 145.  E eu Assessora Legislativa, lavro a presente 

Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 

 

_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    Fábio Mendes Ferreira 
 

_________________________________   __________________________________ 

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. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – 

MG, REALIZADA NO DIA 08 (OITO) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, no horário das vinte  

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 pelo Vereador Segundo 

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

em caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pelo Vereador Segundo-Secretário dos Senhores Vereadores: Daniel 

Galdino Barbosa Filho, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista 

Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga Vitor Espedito Megda e 

ausência e afastamento do Vereador João Paulo Morais, para tratamento de doença, 

justificado através de atestado médico por 60 (sessenta) dias e ausência da Vereadora 

Vanda Célia da Silva, devidamente justificada através de atestado médico. Iniciada a 

Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os presentes e passa-se a ORDEM DO 

DIA.  A Sra. Presidente solicita ao Segundo Secretário que proceda a verificação da 

documentação apresentada pelo Sr. Fábio, as quais tratam de cópia de sua diplomação 

pela justiça eleitoral e Declaração de Bens devidamente registrada em Cartório. 

Documentação analisada e de acordo, passa-se  ao compromisso de Posse: Pede que o 

Sr. Fábio se coloque em pé, com o braço direito estendido e repita os seguintes dizeres: 

“Sob a proteção de Deus, prometo: “Exercer, com dedicação e lealdade o meu 

mandato, respeitando a Lei e promovendo o bem estar do Município”. O Vereador 

Fábio responde: “Assim o prometo”. A Sra. Presidente declara empossado no Cargo 

de Vereador Suplente da Câmara Municipal de Cabo Verde, o Sr. Fábio Mendes 

Ferreira, Vereador Primeiro Suplente pelo Partido PDT. Deixa a palavra franca ao Sr. 

Fábio Mendes Ferreira, caso queira manifestar-se. De uso da palavra o Vereador 

empossado, Sr. Fábio Mendes Ferreira diz ser uma alegria este momento vivido em sua 

vida nesta noite, deixa seu agradecimento a Deus e ao povo de Cabo Verde pela votação 

recebida no pleito eleitoral ocorrido em 2020, pois, mesmo sendo de outra Cidade, 

recebeu 153 votos aqui neste Município, os quais lhe garantiram a vaga de Primeiro 

Suplente do PDT. Manifesta todo seu agradecimento a todos que o assistem neste 

momento e diz que o que puder fazer para ajudar o desenvolvimento do Município e 

bem estar de toda população, podem ter certeza que estará junto aos demais Vereadores 

para realizar. Agradece mais uma vez pela oportunidade a ele concedida. Nada mais 

havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e 

deixo marcada a próxima Reunião Extraordinária para o dia 17 de novembro de 2021 

(Quarta-Feira) ás 18:00 horas, para  discussão e votação dos Projetos de Lei nºs 2.194, 

2.195 e 2.196/2021 encaminhados hoje nesta Casa Legislativa, pois na próxima 

segunda dia 15/11 será feriado, dia da Proclamação da República, e estes Projetos 

necessitam de ser analisados com uma certa urgência para a continuidade dos trabalhos 

da Administração Municipal. E eu Assessora Legislativa, lavro a presente Ata que, 

depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 
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_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    Fábio Mendes Ferreira 
 

_________________________________   __________________________________ 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 


