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

REALIZADA NO DIA 04 (QUATRO) DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos quatro dias do mês de outubro 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 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, Juscelino Tereza,  Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista 

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

e ausência do Vereador João Paulo de Morais.  Em seguida, a Sra. Presidente solicita 

ao Vereador Vanderlei Aparecido Braga 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 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. A matéria é considerada de deliberação 

pelos(as) Senhores(as) Vereadores(as) presentes. Em seguida, passa-se ao USO DA 

TRIBUNA LIVRE. A Sra. Presidente concede a palavra a Secretária da Educação Sra. 

Deliane Ribeiro Vilela Silva, que prontamente atendeu ao convite desta Casa 

Legislativa para nos falar sobre volta as aulas. Com a palavra Sra. Deliane fala do 

retorno as aulas em sistema híbrido (parte presencial e parte remoto), seguindo todos 

os protocolos exigidos. A secretária faz uma ampla explanação de como serão feitos 

todos os procedimentos respeitando as particularidades de cada escola. Falou do 

transporte dos alunos realizado pelo município e transporte terceirizado, também 

seguindo os protocolos da Secretaria de Saúde. Vários questionamentos foram feitos 

pelos Senhores Vereadores e respondidos pela Secretária. A Secretária fez uma ampla 

explanação sobre o FUNDEB, sobre o que é, e quais os Servidores são pagos com estes 

recursos. Fala da dificuldade da definição das Legislações vigentes, quanto a esta 

questão e sobre quem pode ou não receber abono ao final do ano. Toda gravação 

referente a fala da Sra. Secretária da Educação fica devidamente arquivada no 

computador desta Casa Legislativa e a filmagem da Reunião foi transmitida pelo canal 

da web tv, no youtube e compartilhado no face book. A Sra. Presidente manifesta 

agradecimentos pela presença da nobre Secretária da Educação aqui nesta noite, que 

prontamente atendeu nosso convite para prestar esclarecimentos sobre a volta as aulas 

e FUNDEB, deixando esta Casa sempre à disposição quando dela necessitar para 

esclarecimentos e informação a população. Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  A 
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Sra. Presidente consulta o Vereador Segundo Secretário, Vanderlei Aparecido Braga 

se há Vereadores inscritos para palavra livre. Este informa que está inscrita a Vereadora 

Vanda Célia da Silva e Vereador Vanderlei Aparecido Braga. De uso da palavra a 

Vereadora Vanda anuncia o lançamento do Edital referente a Lei Audir Blanc, diz que 

o edital é um chamamento público que visa credenciar os artistas da cultura, os quais 

foram tão prejudicados neste tempo de pandemia. Lembra que no ano de 2020 já foi 

disponibilizado pelo Governo Federal uma quantia de recursos para beneficiar estes 

artistas e Cabo Verde foi contemplado com aproximadamente R$120.000,00 (cento e 

vinte mil reais) e este recurso não foi totalmente utilizado, restando uma sobra de 

aproximadamente R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais), e a partir do 

mês de julho o Governo Federal foi lançando orientações para os Municípios 

retomarem esta Lei, e para que revissem os valores em conta e planejassem esta 

distribuição para os artistas inscritos com toda documentação necessária. As inscrições 

serão feitas através do site www.caboverde.mg.gov.br da Prefeitura Municipal, a partir 

de preenchimento de formulário. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta 

sobre uma luta que vem desde o ano de 2013, a respeito da energia elétrica distribuída 

no Distrito de Serra dos Lemes pela CEMIG. Lembra que inúmeros Ofícios foram 

feitos neste período reclamando de falta de energia e nada foi melhorado até hoje. A 

Vereadora Maísa comunica ao nobre Vereador que ligou hoje na CEMIG, por este 

motivo de falta de energia em parte do Distrito de Serra dos Lemes.  O Vereador 

Vanderlei diz que são vários produtores de leite que estão tendo que jogar o produto 

fora, pois com a falta de energia os resfriadores não funcionam e todo leite azeda, trata-

se de uma rede que abrange parte do Distrito e este problema está afetando muito os 

produtores. Diz que no momento oportuno desta Reunião fará a solicitação de envio de 

Ofício a CEMIG. O Vereador Pedro Sérgio diz que no Distrito de São Bartolomeu de 

Minas também estão sofrendo bastante com a falta de energia elétrica, basta chover um 

pouco e o Distrito já fica sem energia, o que causa muitos transtornos a toda população 

e pede que O Vereador Vanderlei solicite em seu Ofício uma realização de avaliação 

das redes de energia no Município inteiro, pois assim, se identificará o problema que 

vem ocorrendo com tanta frequência. O Vereador Vitor Espedito Megda diz ser 

totalmente favorável a este pedido, pois hoje quando saiu de sua casa no Bairro 

Coelhos, o local também estava sem energia elétrica. Diz que o serviço prestado pela 

CEMIG está uma vergonha e que esta avaliação seja realizada no Município inteiro.  

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 da mesma, averiguando seu conteúdo. A Ata é 

aprovada pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. Na sequência, encaminha 

http://www.caboverde.mg.gov.br/
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o Projeto de Lei 2.186/2021 que, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO 

DE CABO VERDE PARA O EXERCÍCIO DE 2022, Projeto de Lei 2.187/2021 que, AUTORIZA 

A CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 

NO EXERCÍCIO DE 2022 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 2.188/2021 

que, AUTORIZA MAJORAÇÃO DO VALOR DE REPASSE DE CONSTRIBUIÇÃO DESTINADA 

AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei Complementar nº 182/2021 que, 

INSTITUI O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022 A 2025, as Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para análise, discussão 

emissão de Parecer e votação em Plenário. Em seguida, passa-se a solicitação de envio 

e discussão 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 Timóteo, Ponte Alta, que seja instalada uma lixeira de grande 

porte próximo a propriedade do “Sr. Lei”, para que os moradores do local depositem 

seus lixos até a passagem do caminhão que faz a coleta. Ressalta que o lixo é depositado 

na beirada da estrada e cães rasgam os sacos plásticos e o lixo fica todo espalhado pela 

estrada causando poluição visual e principalmente ambiental. Reitera pedido de 

providências urgentes quanto ao desbarrancamento das laterais do Ribeirão Assunção, 

na Rua Assunção, nas proximidades da residência da Sra. Ivone, pois a cada ocorrência 

de chuvas as águas estão levando as terras da lateral do Ribeirão e esta erosão está 

muito próxima desta residência citada. Se faz necessário a retirada da curva do rio e 

contenção deste desbarrancamento o mais rápido possível, antes que a residência seja 

totalmente atingida pelas águas do Ribeirão. A Vereadora Vanda Célia da Silva solicita 

um aparte e diz ter feito este mesmo pedido em fevereiro e nesta época a situação já 

era preocupante, assim se faz necessário que estas providências sejam priorizadas e 

sejam resolvidas com urgência. O Vereador Daniel diz ser prioridade e o problema está 

muito sério precisando do providências urgentes e retirada da curva deste Ribeirão. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que conforme conversado na sala de Reuniões 

sejam Oficiados o Lar Santo Antônio para envio do Plano de Trabalho e 

encaminhamento deste Plano de Trabalho e respectivo valor ao Executivo para análise 

e possível encaminhamento de Projeto de Lei a esta Casa para repasse do valor ao Lar 

Santo Antônio. A Vereadora Vanda Célia da Silva reitera pedido para que seja 

realizada avaliação para resolver problemas de escoamento de água na Rua São Paulo, 

nas proximidades do nº 177, Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois, no local bueiro 

e manilhas existentes são insuficientes para escoamento de água de chuvas 

(enxurradas) que descem a Rua dos Palmas e atingem a residência do Sr. Valdir. 

Ressalta, que o problema de inundação atingiu a residência do Sr. Valdir por várias 

vezes. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido solicita um aparte e diz ter feito este 
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requerimento aqui nesta Casa e ressalta que esta enxurrada desce da Avenida Pádua 

Dias, Rua dos Palmas desaguando na Rua São Paulo, na qual não existem a quantidade 

de bueiros necessários para suportar esta vazão das águas. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga requer que seja Oficiado ao Executivo e a CEMIG requerendo 

providências quanto a falta de energia em nosso Município ocasionada nestes últimos 

dias, no Bairro Coelhos e Distritos de São Bartolomeu de Minas e Serra dos Lemes. 

Pede que seja feita uma verificação na rede de energia elétrica para detectar e sanar 

estes problemas ocorridos. O Vereador Vitor Espedito Megda requer que sejam 

instaladas algumas manilhas nas proximidades da propriedade do Sr. Xandinho, Bairro 

Esteves. Que sejam instaladas manilhas próximas as propriedades do Sr. Quim e Sr. 

Lairton, Bairro Fundão, ao invés de se construir uma ponte. A Vereadora Maísa requer 

que seja tomada alguma providência quanto alguns terrenos localizados no Bairro 

Olaria, pois foi feito trabalho com maquinários no local e diante da ocorrência de 

chuvas a lama inundou várias residências do Bairro. Vale ressaltar, que é de 

conhecimento que estes terrenos são particulares, mas a lama está afetando os 

moradores e as Ruas do referido Bairro e está causando grande transtorno. Na 

sequência a Sra. Presidente consulta se todos Vereadores presentes estão de acordo 

com o envio dos requerimentos. Todos Vereadores se manifestam favoráveis ao envio. 

A Sra. Presidente declara que todos requerimentos serão enviados em forma de Ofício 

por esta Casa Legislativa. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a 

presença de todos a mais esta Reunião, deixando marcada a próxima para o dia 18 de 

outubro de 2021, as 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 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 

 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 


