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

REALIZADA NO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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, de forma virtual/remota 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: Daniel Galdino Barbosa Filho, João Paulo de Moraes, 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, a Sra. Presidente 

solicita a Vereadora Primeira Secretária que proceda a leitura das correspondências 

constantes no expediente, as quais 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. Consulta 

os Senhores Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra a Sra. Patrícia 

Figueiredo Silva e Silva, que falará sobre o Projeto de Lei nº 2.180/2021 que, 
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CABO VERDE A RECEBER DO GOVERNO DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS, EM TRANSFERÊNCIA, DE FORMA DEFINITIVA, ESCOLAS DE 

ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS,   também denominado como Projeto Mãos Dadas, que será apreciado 

e votado ainda essa noite. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Diante da 

concessão da palavra por todos Vereadores presentes, passa a palavra a Sra. Patrícia. 

De uso da palavra diz ter tido esta oportunidade nesta noite para vir falar sobre esta Lei 

“Mãos Dadas” do Governo Estadual, e pede um pouco de compreensão na falta de 

formalidade para tratar desse assunto, pois é um assunto que toca muito o seu 

emocional, pois já passou por muitas dificuldades para chegar nessa fase que hoje aqui 

está de votação do Projeto de Lei. Diz que este Projeto “Mãos dadas” foi proposto pelo 

Governo Estadual a 432 municípios, com a proposta do município ficar responsável 

pelos alunos de 1º ao 5º ano, séries iniciais, que fazem parte da rede estadual. Fala da 

sua luta desde o ano 2014 para manter essa escola viva e funcionando, diz que aqui não 

estará falando da sua visão pessoal sobre o Projeto Mãos dadas como um todo não, e 

sim voltado somente a nossa Escola Major Leonel  de Cabo Verde. Diz que hoje é a 

favor da aprovação deste Projeto, depois de muita conversa e diálogo com as partes 

interessadas e comunidade escolar, salienta que foram ressaltados alguns pontos no 

Projeto de Lei apresentado pelo Município, onde como diretora da escola estadual 

Major Leonel que é, não concordava, e prontamente foi acatada sua opinião para esta 

modificação dos termos utilizados no Projeto através de emendas. Lembra que a 

municipalização não está sendo feita hoje, ela foi assinada em 28 de maio de 2018, pela 
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gestão anterior em um momento que ainda não se tinha essa obrigatoriedade e foi feita 

a adesão pelo Município em municipalizar a escola Major Leonel. Salienta que a partir 

do ano de 2022 só ficaria o 5º ano na escola Major Leonel, se o Município não aderir 

ao Projeto Mãos Dadas e a partir da votação deste Projeto de Lei está se conseguindo 

até alguns benefícios aos servidores que trabalham na escola Major Leonel, com 

capacitação para exercerem a profissão e continuarem trabalhando na mesma escola. 

Diz estar aqui justificando sua posição, pois lutou tanto para não acontecer a 

municipalização, e agora vem até aqui hoje e se diz a favor, explica que diante desta 

situação citada não há mais o que se fazer, a não ser adequar o texto da Lei a nossa 

realidade e pede para que os Vereadores não fiquem com a consciência pesada em 

aprovar este Projeto, pois não foram vocês que aderiram a municipalização 

anteriormente. Lembra que na época,  foi decretado pelo Prefeito anterior a proibição 

de alunos serem inscritos na escola Major Leonel, foram feitas coisas inacreditáveis, 

como envio de Ofício a superintendência em 2019 exigindo todos os alunos das séries 

iniciais e também o prédio (espaço físico), são situações vividas que a população tem 

que saber. Diz acreditar que são situações que não irão ocorrer nessa gestão, pois está 

vendo diferença na parceria, diálogo, principalmente com a Secretária da Educação, o 

que em anos passados não acontecia. Agradece a Secretária pela parceria e por estar do 

lado da escola Major Leonel e diz acreditar que agora Cabo Verde terá uma educação 

de qualidade para todos de forma igualitária. Ressalta que os alunos do 5º ano 

continuarão estudando na escola Major Leonel, isso foi acordado entre 

Superintendência, Secretária da Educação e Diretora do Major Leonel. Diz que faz 7 

anos que trabalha nessa escola e dedica 60% de seu tempo ao bem estar dos alunos, diz 

sentir uma amor imenso pelos alunos, escola e profissão. Agradece pela oportunidade 

concedida nessa noite, agradece aos Vereadores e Vereadoras pela compreensão e ao 

Prefeito Municipal pelo direito de ser ouvida. Os Vereadores Vanderlei, Luiz Carlos, 

Daniel e Vereadoras Vanda e Maisa, parabenizam toda explanação e esclarecimentos 

feitos pela Sra. Patrícia e se dizem satisfeitos em votar este Projeto de Lei de acordo 

com as modificações solicitadas por ela, para uma melhor adequação da escola Major 

Leonel, uma escola centenária que faz parte da nossa história e se dizem parceiros nesta 

caminhada. O Vereador Daniel ressalta seu empenho junto ao Deputado Cássio Soares 

em busca de recursos para construção de uma quadra de esportes nessa escola e pintura 

do prédio.   A Sra. Presidente agradece a presença da Sra. Patrícia aqui nesta Casa nesta 

noite e a coloca a disposição para quando dela necessitar.  Em seguida a Senhora 

Presidente indaga ao Segundo Secretário, Vereador Vanderlei Aparecido Braga se há 

algum inscrito para utilização da palavra livre. O Vereador Segundo Secretário informa 

que está inscrita a Vereadora Vanda Célia da Silva e Vanderlei Aparecido Braga. De 

uso da palavra a Vereadora Vanda comenta que as aulas para os alunos dos cursos 

técnicos e graduação de forma presencial estão sendo retomados hoje e alunos estão 

reivindicando um auxílio ou até mesmo um transporte gratuito para se locomoverem 

até as cidades que disponibilizam os estudos. Diz ter entrado em contato com a 

Secretária de Educação e Prefeito, os quais informaram que não medirão esforços para 

que melhorias aconteçam e a educação seja valorizada. De uso da palavra o Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga diz que a pedido da Sra. Bernadete Rabelo apresentará 
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prestação de contas do Departamento Municipal de Proteção Animal. Foram 135 

animais em situações de rua Castrados, sendo, 11 fêmeas de famílias em 

vulnerabilidade ( 2 gatinhas e 9 cachorrinhas). 67 famílias foram orientadas sobre a Lei 

14.064, ART. 32, sobre maus - tratos. Diz que a coordenadora foi super bem recebida 

por 65 famílias, apenas 2 famílias foram relutantes a soltar os animais das correntes e 

dar alimentação saudável local para animais se abrigarem. Mas esse departamento fez 

seu papel, orientou e ofereceu ajuda. Foram 15 famílias que a coordenadora ajudou, 

com contribuições da população, pois não eram só os cães que precisavam de ajuda. 

Mas deu tudo certo. 8 cães resgatados de atropelamentos, mas os donos pagaram a 

conta. 5 cães em situações de rua, tratados. Manifesta seu agradecimento ao Prefeito 

Claudinho, a Fernanda Batista, ao Ademir por todo o apoio em todos os dias, desde 

que começou este trabalho frente ao Departamento, pelas experiências compartilhadas, 

pelos conselhos. E também a PM que lhe deu liberdade para sempre estar indo até eles 

para pedir conselhos e dicas. Ainda tem 23 sacos de ração doados por pessoas da 

comunidade para o Sítio da D. Giovana onde existem mais de 60 cães. E as 37 fêmeas 

do sítio, terminou de levar hoje para castrar. Tem os 8 cães resgatados de maus-tratos. 

Todos tratados e doados.  Agradece ao Tiago Araújo, veterinário da vila Vet em 

Muzambinho, que tem sido um super parceiro nesse projeto. Agradece também as 

Professoras Fabiana Ribeiro , mulher do Karuncho, e Fernanda por estarem juntas 

fazendo o Projeto que ensina os alunos sobre as leis de maus-tratos e vários assuntos 

sobre animais, inclusive proteção e a importância da adoção e alimentar cães 

abandonados. O Vereador Vanderlei parabeniza todos que participam deste Projeto de 

cuidados com os animais, diz ser um sonho antigo que está sendo realizado, pois na 

gestão passada muito se falou sobre esse assunto, mas nada concreto foi efetivado, 

manifesta todo seu reconhecimento e agradecimento a todos os envolvidos. A 

Vereadora Vanda solicita um aparte e diz acreditar em trabalhos coletivos entre 

lideranças e população em geral. Ressalta o trabalho que será realizado nas escolas de 

conscientização nos cuidados com os animais através das crianças, os quais com 

certeza dará belos frutos. Diz já ser notável a diminuição dos animais soltos nas ruas e 

um maior cuidados dos donos com seus animais. Ressalta ainda, a importância do 

trabalho realizado pelo grupo dos protetores voluntários, que através de seu trabalho, 

venda de rifas, bazar beneficentes e ajuda da população têm conseguido realizar este 

trabalho tão bonito junto a causa animal. A Vereadora Maísa diz que esteve na 

Secretaria de Assistência Social e foi informada que lá também estão fazendo este 

trabalho de conscientização com relação ao cuidado com os animais. Comenta que na 

semana passada esteve em Belo Horizonte juntamente com o Prefeito Municipal em 

busca de angariar melhorias para nosso Município. Informa que a Secretária de 

Educação já está entrando em contato com Escolas de Cursos Técnicos para 

implantação em nosso Município. 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 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 das 

mesmas, averiguando seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos(as) Vereadores(as) 
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presentes, sem emendas. Na sequência, encaminha o Projeto de Lei nº Complementar 

nº 181/2021 que, ALTERA A DENOMINAÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE, 

AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO ECOLÓGICO RURAL E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões 

Permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer e apreciação em Plenário. 

Em seguida, 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. O Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho comenta 

sobre o transporte escolar dos alunos residentes no chamado “Morro Grande”, 

considerado rural, mas que tem uma grande quantidade de alunos residentes no local, 

são cerca de 16 alunos. Diz que na gestão passada os alunos precisavam andar cerca de 

1km para pegar o transporte na BR 146. Foi quando os pais solicitaram que o ônibus 

passasse pela Rua Praia Formosa e pegasse as crianças e assim estava sendo feito. 

Assim, pede ao Executivo que quando retornarem as aulas presencias possa 

disponibilizar um veículo para pegar estas crianças próximo de sua casas, para que não 

tenham que se deslocar a pé até a Rua Praia Formosa, pois, há crianças pequenas que 

ainda necessitam da companhia de seus pais para fazerem este percurso a pé. O 

Vereador Vitor Espedito Megda diz se sentir até envergonhado das inúmeras vezes que 

fez este pedido aqui nesta Casa. Trata-se do problema com a ponte localizada no Bairro 

São João, a qual é denominada “Ponte Torta” e as outras duas pontes localizadas no 

Bairro Fundão dos Cardosos, diz que a realização de reconstrução das mesmas é de 

extrema urgência, ainda mais que as aulas presenciais estão para serem retomadas. 

Salienta que este pedido já foi feito inúmeras vezes, mas seus pedidos não são 

atendidos. Reitera pedido de pintura do redutor de velocidade existente próximo a UBS 

do Bairro Coelhos e que a sinalização que foi instalada no local, seja mais distante um 

pouco do redutor, pois foi instalada muito próximo e quando o motorista percebe já 

está em cima do redutor, causando danos materiais em seu veículo e podendo ocasionar 

acidentes. O Vereador João Paulo de Morais requer o que segue: a) Requer que seja 

feita uma verificação do calçamento de toda extensão da Rua Prefeito José Romão de 

Souza, bairro Chapadão, pois em vários locais o calçamento da referida Rua está solto 

danificando veículos que passam pelo local. Pede que alguma providência nesse 

sentido seja tomada com urgência. b) Requer a pedido de morador do Bairro Espírito 

Santo, que uma curva localizada próximo a propriedade do Sr. Antônio Rufino seja 

aberta, a fim de se evitar acidentes no local. Salienta ser uma curva muito fechada que 

prejudica a visibilidade dos motoristas, ainda mais com a grande quantidade de poeira 

existente nas estradas rurais. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido requer o que segue: 

a) Requer que seja realizada operação tapa-buracos nas Ruas pavimentadas do Distrito 

de São Bartolomeu de Minas, ressalta a necessidade de um total recapeamento, mas 

caso não tenha condições financeiras para esta realização, que uma operação tapa-

buracos seja realizada para amenizar o problema dos buracos nas vias do local.  b) 

Requer providências quanto a finalização de uma obra iniciada na gestão anterior. 

Trata-se de uma obra pluvial iniciada na Rua São Paulo, próximo a residência da Sra. 

Sirlene, diz que a Rua foi aberta e colocado manilhas até certo ponto, mas não foi 

finalizada e a água das enxurradas desaguam na porta da sua residência causando 

grandes transtornos, assim pede que a obra seja finalizada com a colocação de algumas 
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manilhas, destinando essa água até a rede. c) Requer que seja feito um levantamento 

nas Ruas do Distrito de São Bartolomeu de Minas, para instalação de mais alguns 

bueiros (boca de lobo), pois os que lá existem não são suficientes para vazão de toda 

água das enxurradas em períodos chuvosos, tem rua que possui  apenas dois bueiros e 

um longe do outro causando alagamentos e grandes transtornos aos moradores. Indaga 

ao Vereador Luiz Carlos, líder do Governo na Casa se tem informações sobre a 

instalação da continuação da rede elétrica na Rua Paraná. O Vereador Luiz Carlos diz 

ter conversado com o Sr. Prefeito e foram duas áreas essenciais para realização deste 

serviço que já foram licitadas, trata-se de um serviço no Bairro Olaria que já está 

aguardando somente a execução e este da Rua Paraná no Distrito de São Bartolomeu 

de Minas, que ainda não está em fase de execução, mas já foi orçado. Diz acreditar que 

estes projetos em breve serão executados. O Vereador Pedro indaga sobre a construção 

do muro de arrimo nas proximidades da quadra de esporte, um serviço mais que 

necessário que precisa ser feito com urgência, antes que se inicie o período chuvoso. 

O Vereador Luiz Carlos diz ser esta uma demanda antiga desde a gestão passada, muito 

cobrada pelo Vereador Roque, a qual não foi atendida, mas trata-se de um serviço que 

tem que ser feito com urgência antes do período chuvoso, e buscará uma resposta 

concreta junto ao Executivo e se empenhará quanto a esta questão. O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga comenta sobre a necessidade de instalação das lixeiras 

grandes em alguns pontos estratégicos na zona rural. Comenta que os moradores do 

Bairro São Miguel cansados de esperar por esta instalação construíram uma de madeira 

e colocaram próximo a entrada do Bairro, mas a mesma não aguentou o peso e já caiu. 

Assim, pede que o Executivo atenda essa necessidade, e proceda a instalação de lixeiras 

grandes para estes moradores dos Birros rurais, lembrando que o caminhão não passa 

frequentemente e o lixo depositado nestes pontos ficam todos espalhados pela estrada 

causando poluição visual e principalmente ambiental. Ressalta o belo trabalho 

realizado com máquinas na estrada rural do Distrito de Serra dos Lemes, mas a pedido 

dos motoristas que passam pelo local que se veja a possibilidade de passagem de 

máquina nas ondulações (“costelas”) as quais prejudicam o trânsito dos veículos pelo 

local. Manifesta seu agradecimento ao Sr. Prefeito e Sr. Romilton por atendimento aos 

seus requerimentos sobre construção de quebra-molas na Rua que foi pavimentada no 

Distrito de Serra dos Lemes e pela manutenção realizada em dois quebra-molas 

existentes na Rua 1º de maio e 7 de setembro, os quais estavam muito altos danificando 

os veículos que por lá passavam. A Vereadora Vanda Célia da Silva requer o que segue: 

a) Requer a instalação de redutores de velocidade na Rua Paraná, próximo ao nº 313, 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois motoristas imprudentes transitam por esta 

Rua em alta velocidade podendo ocasionar acidentes com pedestres. b) Reitera pedido 

de instalação de lixeiras grandes, também na Rua Paraná, para que os moradores 

depositem seus lixos e se evite que os cães espalhem os resíduos e embalagens, 

causando com isso, mau cheiro, poluição visual e ambiental.  c) Requer a pedido dos 

moradores da Rua Prefeito de Carlos Melo, nº 182, atrás da Igreja São Benedito, que 

uma manutenção com máquina e cascalhamento desta Rua seja realizado, são cerca de 

uns 400 metros, os quais estão em estado precário de conservação. E quando possível 

que se realize a pavimentação do local. A Vereadora Maísa informa que em conversa 
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com o Sr. Prefeito o mesmo salientou que os quebra-molas do Município serão 

pintados, e serão construídas faixas de pedestres elevadas, e também será feita uma 

conscientização junto aos motoristas através de um Projeto das escolas e seus alunos, 

sobre a necessidade de uma direção consciente, responsável  e para que os motoristas 

tenham mais educação e tolerância no trânsito. O Vereador Luiz Carlos pede que seja 

enviado Ofício de pesares a família do Sr. João José dos Santos, manifestando 

sentimento por seu falecimento. Em seguida, a Sra. Presidente consulta se todos os 

Senhores(as) Vereadores(as) estão de acordo com envio dos requerimentos. Todos se 

manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão enviados em nome desta Casa 

Legislativa. Na sequência a Sra. Presidente passa a discussão, apreciação e votação de 

alguns Projetos que se encontram encaminhados nesta Casa Legislativa. Solicita a 

Vereadora Secretária, Sra.  Vanda que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto 

de Lei nº 2.180/2021 que, AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CABO VERDE A RECEBER 

DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM TRANSFERÊNCIA, DE FORMA 

DEFINITIVA, ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA ESTADUAL 

E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida submete o referido Projeto de Lei a 

apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. O Vereador Luiz Carlos diz que com a aprovação deste Projeto estarão 

apenas ajustando algumas coisas que precisam ser ajustadas, e esta Casa utilizou-se de 

bom senso ouvindo as partes interessadas e fazendo as adequações necessárias no 

Projeto a partir da solicitação da diretora Patrícia em consenso com a Secretária da 

Educação Deliane, e estando ambas em acordo com os dizeres na emenda proposta, 

nós Vereadores nos sentimos confortáveis para aprovar este Projeto de Lei n° 

2.180/2021. O Vereador Vanderlei comenta sobre a importância do diálogo e trabalho 

de análise do Projeto mesmo antes de ter sido encaminhado nessa Casa e após 

encaminhamento com a presença da Sra. Patrícia Figueiredo, diretora da escola Major 

Leonel fazendo toda explanação sobre o que vem acontecendo desde 2018 até a 

apresentação deste Projeto de Lei pelo Executivo nos dias de hoje, do qual se diz 

favorável a sua aprovação. Assim, diante do posicionamento de aceitação da diretora 

Patrícia pela aprovação deste Projeto, nós Vereadores, nos sentimos numa condição 

confortável para sermos também favoráveis a aprovação deste Projeto, pois sabemos 

da importância da escola Major Leonel, escola centenária, para todos os alunos, 

servidores e população cabo-verdense. E diz ser favorável a aprovação do mesmo com 

as emendas propostas.  Todos Vereadores presentes se manifestaram favoráveis a 

aprovação do referido Projeto que atende todos os requisitos legais e constitucionais 

concernentes à matéria, razão pela qual está revestida de legalidade e juridicidade. 

Analisado pelas demais Comissões Permanentes, as mesmas emitiram parecer 

favorável à discussão e votação da propositura e de suas emendas em Plenário, pois 

visa à ampliação do regime de colaboração entre Estado e o Município, indo ao 

encontro do preconizado pelo artigo 211 da Constituição Federal, ademais, resulta em 

matéria amplamente discutida entre as partes envolvidas, de forma a garantir a todos o 

direito de aprendizagem. Submeto o referido Projeto de Lei à votação dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Os Vereadores que 

estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto de Lei permaneçam como 

estão. O Projeto de Lei nº 2.180/2021 está aprovado por todos Vereadores presentes, 
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com emendas. Em seguida solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura 

do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 180/2021 que, CRIA NA 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE CABO VERDE, LEI 

COMPLEMENTAR Nº 086/2013, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESTABELECE SUA ESTRUTURA E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de Lei 

Complementar a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores 

Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores presentes se manifestam 

favoráveis a aprovação do Projeto em discussão, pois, atende todos os requisitos legais 

e constitucionais concernentes à matéria, razão pela qual está revestida de legalidade e 

juridicidade, resultando em mecanismos necessários ao cumprimento da proposta de 

governo da atual administração. Analisado pelas demais Comissões Permanentes, as 

mesmas emitiram parecer favorável à sua discussão e Votação em Plenário, pois, 

levando-se em consideração que a administração geriu o município no presente ano 

com base no orçamento programa da gestão anterior, necessário se faz que proceda a 

adequações para que, no próximo ano, trabalhem com a proposta orçamentária 

elaborada com base em seu plano de governo. Ademais, necessário se faz mencionar 

que a propositura em questão se resulta em adequações formais, sem que, na prática 

resulte em criação de cargos e aumento de despesas, necessitando, pois, de posterior 

deliberação. Por fim, enaltecemos que a propositura somente entrará em vigor no 

primeiro dia útil do próximo ano. Neste momento, a Sra. Presidente anuncia a 

aprovação do Projeto de Lei nº 2.18/2021, com emendas e Projeto de Lei 

Complementar nº 180/2021, por todos Vereadores presentes, sem emenda. O Vereador 

Luiz Carlos utiliza-se da palavra como líder do Prefeito na Casa para informar que uma 

internauta, Sra. Silmara está lhe pedindo ajuda quanto a realização de um serviço de 

ligação de uma rede na Rua Maçonaria, informa que fez esta solicitação há vários 

meses e ainda não foi atendida. Pede que a Sra. Silmara o procure amanhã (24/08) para 

que juntos busquem as providências necessárias junto ao Chefe de obras do Município. 

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

Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 30 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 
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_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


