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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – 

MG, REALIZADA NO DIA 09 (NOVE) DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 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 do 

Vereador Vice-Presidente 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,  Luiz Carlos Ribeiro, 

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

ausência da Vereadora: Maísa Renata Batista Gianini, por motivo de tratamento de 

saúde. Em seguida, passa-se a ORDEM DO DIA.  Na sequência, o Sr. Presidente, solicita 

a primeira Secretária que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

2.218/2022 que, AUTORIZA A MAJORAÇÃO DO VALOR DE REPASSE DE 

SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – S.O.S. E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida, submete o referido Projeto de Lei à discussão 

dos Senhores Vereadores. Todos Vereadores(a) presentes manifestam seus 

agradecimentos ao Deputado Emidinho Madeira pela disponibilidade de recursos ao 

Lar Santo Antônio, que tanto beneficiará os idosos que lá residem. Parecer. Apreciada 

pela Comissão de Legislação, Justiça e redação, a propositura recebeu parecer 

favorável à sua discussão e votação em plenário, pois, encontra-se revestida de 

legalidade, não apresentando vícios de natureza jurídico-constitucional, de iniciativa 

ou material. Apreciada pelas demais Comissões Permanentes desta Casa de Leis, as 

mesmas emitiram Parecer favorável à discussão e votação em Plenário, pois se refere 

à majoração do repasse ao Lar Santo Antônio, ressaltando que o valor mencionado no 

Projeto trata-se de destinação de emenda parlamentar encaminhada pelo Deputado 

Emidinho Madeira ao Lar, num valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido dos 

juros devido estar aplicado em banco oficial. Vale ressaltar ainda, que recursos desta 

natureza sempre serão muito bem-vindos para o atendimento dos idosos que lá residem. 

Diante da necessidade e importância da matéria no Projeto especificada, o mesmo 

recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em plenário. O Sr. Presidente 

submete o referido Projeto 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 emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projets de Lei de nº 

2.218/2022, por todos Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais havendo para 

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

a próxima para o dia 16 de maio de 2022 (Segunda-Feira) as 19:00 horas. E eu 

Assessora Legislativa, lavro a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se 

aprovada, vai por todos assinada. 

 


