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

REALIZADA NO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e nove 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: João Paulo de Morais, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata 

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

Megda, e ausência do Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho, justificada verbalmente. 

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, e solicita a Primeira Secretária, Sra. Vanda Célia da Silva, 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. A Sra. Presidente convida o Sr. Bruno Mariano da Silva Leite, 

Diretor de Esporte Municipal para falar sobre seu trabalho realizado frente a pasta dos 

Esportes, atendendo sugestão de convocação do Vereador Luiz Carlos Ribeiro, a qual 

foi acatada por todos(as) demais Vereadores(as) desta Câmara Municipal. Com a 

palavra Sr. Bruno. Iniciando sua fala, agradece a todos pela oportunidade em poder 

estar aqui hoje levando informação e transparência a toda comunidade Caboverdense, 

sobre seu trabalho realizado frente a pasta dos esportes. Inicia sua apresentação através 

de slides destacando todo seu planejamento de trabalho. Cita a composição, através das 

estruturas municipais com planejamentos que destacam: urgência, emergência, 

demanda, ação, plano de trabalho, etc. Fala sobre o que é o Departamento de Esportes 

e seus desafios, através dos seus seis setores diferenciados. Comenta sobre as obras em 

andamento no Distrito de São Bartolomeu de Minas, construção de muro de arrimo na 

quadra e limpeza ao redor. Diz que na quadra esportiva do Bairro Chapadão foi refeita 

toda parte de iluminação elétrica, instalação de tomadas, instalação de pia e canalização 

de água, substituição de gols e redes, salienta que a rede de proteção superior caiu, mas 

já está providenciando outra para ser instalada no local. No Bairro Praia Formosa foi 

feita manutenção na iluminação do campo e dreno. No poli esportivo da Cidade foi 

feita pintura e manutenção da iluminação interna e externa, possibilitando uma melhor 

iluminação para quem pratica suas atividades físicas no período noturno. Na quadra 

esportiva do Distrito de Serra dos Lemes foi feita manutenção de toda parte elétrica, 

substituição de gols e redes, realinhamento dos holofotes do campo, praça e quadra. 

No Bairro Coelhos execução de obra de construção da quadra esportiva. Fala de todos 

trabalhos futuros, os quais se iniciarão na quadra esportiva do Distrito de Serra dos 

Lemes e em seguida virá para a quadra do Bairro Chapadão, pintura e colocação de 

rede superior. O Vereador João Paulo de Morais solicita um aparte e diz que quando 
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aqui faz críticas nesta Casa, não trata-se do serviço prestado pelo Diretor Bruno não e 

sim da demora na execução de serviços tão essências para o funcionamento da quadra 

do Bairro Chapadão, lembra que os moradores do local precisam de mais investimento 

em áreas de lazer e práticas de esporte e são coisas básicas que precisam ser 

melhoradas, pois os moradores do local merecem. A quadra precisa de pintura, redes 

nos gols e rede de proteção superior para que as casas vizinhas não sejam prejudicadas 

pelas bolas que caem sobre o telhado e vidraças. O Diretor Bruno diz que já está tudo 

dentro do planejamento para ser realizado, mas demanda um certo tempo, pois na 

administração pública se depende de alguns processos burocráticos e demorados para 

concretização dos serviços, ressalta que os jovens e adolescentes do Bairro Chapadão  

participam dos jogos e campeonatos realizados no poli esportivo. Comenta sobre os 

treinos funcionais que estão sendo realizados semanalmente no poli e nas quadras da 

Cidade. Comenta sobre a elaboração do Plano Municipal de Esportes, onde acontecerá 

Conferência Municipal dos Esportes. Informa sobre o recorde de ICMS esportivo de 

Cabo Verde, com pontuação de 878 pontos, que proporcionará um valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) aos cofres públicos, sendo ainda, Cabo Verde classificada 

como 3ª melhor cidade da AMOG e 3ª melhor cidade do Sul de Minas em participação 

e organização esportiva. Pede que haja diálogo para que possam trabalhar juntos. Diz 

ser um apaixonado pelo esporte e que “Vive Esporte” e é muito grato por tudo que o 

esporte tem lhe proporcionado e retribuído. Deixa seu agradecimento por este momento 

importante de esclarecimentos e explanação de seus trabalhos frente a pasta do esporte. 

O Vereador Pedro Sérgio Aparecido manifesta todo seu reconhecimento e 

agradecimento ao Diretor de Esporte Bruno, pela eficiência e disponibilidade frente a 

realização do seu trabalho junto ao esporte em todo nosso Município. Pede que ele 

viabilize a manutenção dos portões da quadra de esportes do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas e analise a possibilidade de construção de uma quadra de malha 

no local. A Vereadora Vanda Célia da Silva diz não ser somente a Câmara grata por 

todo o trabalho realizado pelo Sr. Bruno frente a pasta dos Esportes, mas toda 

comunidade Caboverdense, pois é notada toda eficiência e transparência com que vem 

sendo tratada a parte esportiva no Município e as inúmeras modalidades apresentadas. 

Salienta que a prática do esporte e exercícios físicos é uma necessidade para todos 

independente da idade, acabando com o sedentarismo e melhorando a saúde física e 

mental. O Vereador Vitor Espedito Megda parabeniza o trabalho realizado pelo Diretor 

de Esportes Bruno e pergunta se os portões e alambrados para o campo de futebol e 

vestiário do Bairro Coelhos estão incluídos no plano de execução dos esportes. O Sr. 

Bruno responde que sim, que está tudo incluído no plano de execução e em breve serão 

realizados. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro parabeniza a atuação do Sr. Bruno frente 

a pasta dos Esportes e diz ter sido uma decisão acertada da administração em deixá-lo 

continuar executando seus trabalhos, os quais iniciaram-se na gestão passada, mas toda 

sua eficiência e comprometimento com os esportes o fizeram permanecer neste cargo 

tão importante que promove saúde e bem estar a população. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga comenta que quando aqui os Vereadores apresentam seus 

requerimentos, de forma alguma estão criticando a atuação do Diretor Bruno. Lembra 

que aqui esteve como Vereador e representante do povo nas duas últimas gestões, as 
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quais foram difíceis com relação aos esportes, sem nenhum empenho e investimento 

por parte da administração. Diz que agora tem liberdade em solicitar e reivindicar 

melhorias para quadra e campo de futebol do Distrito de Serra dos Lemes, os quais 

dentro das possibilidades orçamentárias são atendidas. Deixa seu agradecimento e 

reconhecimento por todo trabalho realizado.  Sugere que antes da realização da pintura 

da quadra do Distrito de Serra dos Lemes, sejam furados alguns buracos para instalação 

de rede para prática de vôlei. O Sr. Bruno diz que já recebeu vários pedidos quanto a 

esta questão e em breve será atendido. Diz que estará sempre aberto a receber críticas 

ou elogios, mas a partir do momento que se fala mal, seja do serviço ou da pessoa 

fomentando inverdade, isso magoa e entristece. A Vereadora Maísa agradece o Sr. 

Bruno Leite pela belíssima explanação feita nesta noite, esclarecendo dúvidas e 

demonstrando seu brilhante trabalho como gestor do esporte. Agradece pela 

disponibilidade e atendimento a convocação desta Casa e o parabeniza pelas inúmeras 

modalidades esportivas desenvolvidas em todo Município, dando assim oportunidade 

para participação de todos os gêneros e idades sem distinção. Agradece ainda, a 

presença do Sr. Bruno aqui nesta Casa nesta noite prestando esclarecimentos aos 

Vereadores e a toda população que nos assiste. Em seguida 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 o(a) Vereador(a): Luiz 

Carlos Ribeiro e Vanda Célia da Silva.  De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos pede 

que sejam mostradas as fotos da caçamba antiga que fazia parte do trator que ficava no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas auxiliando nos serviços lá executados. Ressalta 

que a mesma não está em condições de uso, pois está totalmente danificada e assim 

que a administração adquirir outra caçamba nova o trator será devolvido ao Distrito. 

Disse ter conversado com o Prefeito Municipal, o qual elencou as obras realizadas, as 

que estão em execução e as que ainda serão executadas no Município. diz que foi feito 

serviço de drenagem na saída do Bairro Chapadão e logo será realizada a pavimentação 

do local. Casa do Sr. Nivaldo está em construção. Manutenção e troca de telhado do 

prédio da Prefeitura Municipal. Reforma do DME e início da obra de construção de 

passeio na Rua Major Pedro de Melo. Manutenção da Creche, faltando somente 

colocação do piso na área externa. Pintura da faixada do Grupo Major Leonel. 

Reconstrução da Praça do Coreto. Construção de muro de arrimo na quadra de esportes 

do Distrito de São Bartolomeu de Minas. Abertura da estrada rural que dá acesso ao 

Distrito de Serra dos Lemes, para futura pavimentação da mesma. Início da construção 

de campo de futebol no Bairro Chapadão. Manutenção do telhado da rodoviária. 

Pavimentação da entrada denominada Lagoa Preta, onde a empresa responsável foi 

cassada, iniciando-se novo processo de licitação para continuação e término da obra. 

Reforma da delegacia, em breve abertura de licitação para execução dos serviços. 

Reforma e ampliação da farmácia popular, em breve abertura de licitação para 

execução dos serviços. Criação de usina de reciclagem, para separação dos lixos 

recicláveis e orgânicos. Início da construção de quadra esportiva no Bairro Coelhos. 

Realização de pintura dos quebra molas da Avenida Nossa Senhora da Assunção. 

Informa que a administração está aguardando que a empresa responsável pela 

pavimentação realize a pintura em toda extensão de um lada da via da avenida, 
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indicando proibido estacionar, para que os carros ficam parados somente de um lado 

da Avenida, melhorando assim o fluxo dos veículos que por lá transitam. Após período 

eleitoral será aberta licitação para pavimentação de rua ao redor do campo de futebol 

do Distrito de São Bartolomeu de Minas. Obras a serem licitadas futuramente: 

finalização interna do prédio da Prefeitura, forro, gesso, piso granito, e reestruturação 

interna total, proporcionando a população um melhor atendimento. Em breve iniciará 

a preparação da estrada que dá acesso ao Bairro Praia Formosa para a pavimentação da 

mesma, fala da alegria da execução desta obra que muito beneficiará os moradores do 

local e ainda servirá como pista de caminhada para as pessoas que gostam desta prática 

de exercícios, informa que será destinado cerca de quatrocentos  mil reais através de 

emenda parlamentar do Deputado Antônio Carlos Arantes, ressalta que este valor não 

será suficiente para conclusão da obra, mas se comprometeu em enviar mais recursos 

para finalização da obra. Assim que os maquinários terminarem os serviços de abertura 

da estrada que dá acesso ao Distrito de Serra dos Lemes, virão para a estrada Praia 

Formosa realizarem os serviços necessários que antecipam a pavimentação. A 

Vereadora Vanda Célia da Silva de uso da palavra parabeniza o Secretário da Saúde, 

Sr. Ademir Antônio Coutinho pelo trabalho realizado frente a pasta da Saúde em nosso 

Município e informa que está acontecendo no ESF Albertina Dias de Souza, no Distrito 

de São Bartolomeu de Minas, atendimento diferenciado toda quinta-feira das 16h às 

20h, atendimento odontológico toda quinta. Atendimento médico quinzenalmente para 

trabalhadores que não conseguem vir no horário normal. Entre em contato com sua 

agente de saúde para agendar o atendimento. Informa ainda, sobre a realização de 

vacinação canina em todo Município de Cabo Verde e que na página da Prefeitura 

Municipal e no facebook da Câmara está disponibilizado o cronograma de todos os 

locais e seus respectivos horários de vacinação, levem seus animais e proteja a saúde 

deles, pois raiva é uma doença contagiosa que não tem cura. 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) presentes, sem emendas. A Sra. Presidente encaminha o Projeto de Lei 

nº 2.228/2022 que, AUTORIZA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, NO CONSÓRCIO INTERMUNIICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA ALAGO – CIMLAGO E DÁ OUTRAS 

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

Permanentes para discussão, apreciação, elaboração de Parecer e votação 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. De uso da palavra o Vereador João Paulo de Morais 

requer que seja instala uma câmera de segurança na quadra esportiva do Bairro 

Chapadão, a fim de se evitar vandalismo nas dependências da quadra. Requer seja 

instalado bloquetes em parte de uma Rua localizada no Bairro São Benedito, próximo 

a residência da Sra. Isadora, pois, parte desta rua é de terra e causa muito transtornos 

aos moradores do local diante da grande quantidade de poeira. De uso da palavra o 
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Vereador Pedro Sérgio Aparecido pede que seja realizada manutenção nos portões da 

quadra de esporte do Distrito de São Bartolomeu de Minas. Requer a pedido de alguns 

munícipes do Distrito de São Bartolomeu de Minas, que seja analisada a possibilidade 

de construção de uma quadra de malha, pois, as pessoas gostam de praticar esta 

modalidade esportiva. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva requer que 

seja analisada a possibilidade de instalação de uma academia ao ar livre no Distrito de 

São Bartolomeu de Minas, para que os moradores possam praticar suas atividades 

físicas. Requer que seja publicado no site da Prefeitura Municipal, cronograma de todos 

os horários e locais onde são oferecidos exercícios funcionais em nosso Município, 

para que toda população tenha conhecimento e possa participar desta importante 

realização que vem sendo promovida pela pasta dos esportes. De uso da palavra o 

Vereador Vitor Espedito Megda requer: a) Requer que seja realizada manutenção de 

ponte localizada no Bairro Cata, nas proximidades da propriedade do Sr. Maurício 

Coutinho, pois, a mesma encontra-se em estado precário de conservação. b) Requer 

que seja analisada a possibilidade de concessão de materiais de construção a serem 

destinados à barracões localizados na zona rural de nosso município, visto que existe 

muita demanda de facções de lingerie que, se incentivadas, gerarão muitos empregos. 

Salienta-se que tal benefício pode ser inserido na Lei de estímulos e incentivo fiscais 

ao desenvolvimento econômico já existente no Município, pois nesta Lei não existe 

esta possibilidade de ajuda aos pequenos empreendedores da zona rural. Lembra que 

quando foi votado este Projeto de estímulos e incentivo fiscais aqui na Câmara, 

solicitou vistas, procurou o Prefeito da época e pediu que fosse inserido esta concessão 

de materiais para construção dos barracões na zona rural, mas infelizmente não foi 

atendido e o Projeto foi aprovado sem esta solicitação. De uso da palavra a Vereadora 

Maísa Renata Batista Gianini requer que seja feita manutenção e instalação de 

bloquetes soltos na Rua São Tomé, Bairro São Judas Tadeu, mais precisamente nas 

proximidades da residência da Sra. “Licélia do Nego”, pois, a situação deste local é 

precária e está danificando veículos que por lá transitam. 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 do Projeto de 

Lei e encaminhado nesta Casa Legislativa. Solicita a Vereadora Secretária Vanda que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.227/2022 que, ALTERA A 

REDAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.664, DE 18 DE NOVEMBRO DE 

2021, QUE “INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL, NO ÂMBITO DO PROJETO MINHA CASA FELIZ 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, a propositura recebeu 

parecer favorável à sua discussão e votação em plenário, pois não encontra nenhum 

óbice legal, ademais, quando da sua elaboração, foram respeitadas as legislações 

pertinentes ao assunto. Apreciado pelas demais comissões permanentes, o projeto 

recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em plenário, pois o mesmo busca 

sanar uma falha da legislação anterior, já que ao revogar as Leis Municipais nº 
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2.500/2015 e 2.551/2018, referente à regularização fundiária, muitas pessoas que se 

encontravam com requerimentos em andamento, nos moldes da legislação anterior, 

ficaram descobertas, assim sendo, com a aprovação da presente lei, tornando as 

legislações anteriores, com efeito apenas para os processos pendentes, não 

prejudicaremos aquelas pessoas que já possuíam o direito. 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 2.227/2022, por todos Vereadores(as) presentes, 

sem emenda. Antes de finalizar a Sessão, a Sra. Presidente parabeniza os membros do 

Parlamento Jovem de nosso Município, pela disponibilidade e comprometimento com 

o futuro político de nossa Cidade, os quais na última quinta-feira realizaram 

apresentação de seus trabalhos, nos impressionando pela qualidade dos trabalhos 

apresentados. Parabeniza a APAE, funcionários e coordenadores que neste mesmo dia 

fez apresentação dos trabalhos e atendimentos lá realizados, lembrando ser esta a 

semana do Excepcional.   Nada mais havendo para, para constar, agradece a presença 

de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 05 de setembro 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 

    

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


