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

REALIZADA NO DIA 21 (VINTE E UM) DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e um  dias do mês de março 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 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, João Paulo de Morais, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vitor Espedito Megda e 

ausência da Vereadora Vanda Célia da Silva. 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, e solicita a 

Assessora Legislativa, 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. Neste momento concede a palavra a 

palavra ao Sr. Júlio e Sra. Carolina para explanarem sobre os serviços disponibilizados 

pela Sala Mineira e Secretaria Municipal da qual fazem parte, conforme solicitação 

feita em Reunião passada pela Vereadora Vanda Célia da Silva. De uso da palavra a 

Sra. Carolina fala sobre o que é empreender e explica que quando se cria algo que gera 

renda, se está empreendendo. Faz uma ampla explanação sobre os serviços prestados 

pela Sala Mineira: Apoio ao Microempreendedor (MEI/ME); Atendimento PAV. 

Receita Federal; Liberação de Alvarás; Posto de atendimento SEBRAE; Posto de 

atendimento JUCEMG; SINE (Balcão de empregos e Liberação Seguro Desemprego); 

Capacitação de profissionais e Suporte aos Projetos Socioeconômicos. Realiza 

demonstração de pontuação de funcionamento desde a abertura da Sala Mineira até 

dezembro de 2021, quando se alcançou 206 atendimentos em cinco meses de 

funcionamento. Fala do orgulho em se ter alcançado tantos atendimentos em tão pouco 

tempo e que se tem muito a melhorar ainda. Esclarece dúvidas de alguns dos Senhores 

Vereadores e se coloca a disposição para qualquer informação que precisarem. De uso 

da palavra o Sr. Júlio César Souza, Secretário de Inovação e Desenvolvimento 

Econômico, faz ampla explanação sobre os desafios e realizações através da Secretaria 

mencionada e do desejo de implantação de muitos outros serviços que de fato ajudem 

o desenvolvimento do Município e melhor qualidade de vida a população. A Sra. 

Presidente agradece a presença do Sr. Júlio e Sra. Carolina aqui nesta noite 

multiplicando informações necessárias e dando oportunidade à nossa população, em 

especial aos nossos jovens e de crescimento e desenvolvimento de nosso Município. 

Deixa esta Câmara Municipal a disposição para quando dela precisarem para manter-

nos informados sobre os Serviços prestados e novidades da Secretaria de Inovação e 

Sala Mineira. Em seguida, consulta o Vereador Segundo- Secretário, Sr. Vanderlei 

Aparecido Braga, se há inscritos para utilização da palavra livre. Este informa que estão 
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inscritos os Vereadores: Vitor Espedito Megda e Vanderlei Aparecido Braga.  De uso 

da palavra o Vereador Vitor ressalta que as crianças do Bairro Coelhos e Fundão dos 

Cardosos são atendidas em locais distintos, assim pede aos demais Vereadores que 

quando forem realizar visitas nas creches do Município, que sejam visitados os dois 

locais citados também, no Bairro Coelhos e Bairro Fundão dos Cardosos. Com relação 

a ponte do Bairro Fundão dos Cardosos, diz que o motorista do transporte escolar 

informou que a roda do veículo está passando por cima da viga, o local está muito 

perigoso, diz que o Secretário já esteve no local, o Prefeito já esteve na sexta-feira de 

manhã lá, mas pede que o líder do Governo na Casa, Sr. Luiz Carlos Ribeiro também 

interceda junto ao Executivo, por se tratar de assunto urgente e de grande necessidade. 

Aproveita a oportunidade para agradecer presencialmente o Sr. Júlio César de Souza, 

pelo carinho e atendimento a Escola Municipal Pedro de Souza Melo, alunos, 

professores e diretoria, estende este reconhecimento e agradecimento também ao 

Prefeito Municipal por toda atenção dedicada a referida escola. De uso da palavra o 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga pede que seja transmitido um vídeo, onde as 

crianças e jovens estão praticando seus esportes e muito felizes na quadra existente no 

Distrito de Serra dos Lemes. Manifesta seu agradecimento, pois da mesma forma que 

realiza as cobranças em nome da população, se faz necessário realizar o agradecimento 

quando realizado. Ressalta que foi disponibilizado um professor para instruir estas 

crianças no momento da prática dos esportes e todos estão muitos satisfeitos, pois trata-

se de um excelente profissional. Manifesta seu reconhecimento e agradecimento ao 

Diretor de Esportes Bruno pelo atendimento a seu pedido, pois as pessoas merecem 

esta atenção. Diz que em conversa com os responsáveis pela Secretaria de Assistência 

Social relatou as dificuldades encontradas pelos moradores do Distrito de Serra dos 

Lemes em se conseguir deslocar até Cidade e cidades vizinhas para tratamento médico, 

assim pediu que analisassem a possibilidade de disponibilização de um motorista para 

o carro do Conselho Comunitário do Distrito, para dar apoio e atendimento as pessoas 

que necessitarem. Assim, diz que o Sr. Adriano e Sr. Ita já reuniram-se com o Prefeito 

e surgiu uma possibilidade deste atendimento, o que muito beneficiará a população que 

necessita deste transporte. O Vereador João Paulo de Morais solicita um aparte e diz 

que na quadra de esporte do Bairro Chapadão também precisa de um instrutor para as 

crianças e jovens que lá praticam esportes, pois eles não tem noção dos critérios dos 

esportes praticados e se faz necessário uma organização dos horários por idade para 

utilização da quadra, pois ficam até muito tarde no local, sem bolas apropriadas para 

quadra de esportes e os vizinhos reclamam do barulho, boladas nos telhados da casa. 

Salienta que a quadra é fechada em um certo horário da noite, mas pessoas entram 

pelos buracos na tela e permanecem no local até tarde da noite. Assim, pede que o 

Diretor Bruno analise a situação da quadra de esportes do Bairro Chapadão com 

carinho, pois os moradores do local merecem esta atenção.  O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga ressalta que são detalhes que precisam ser alinhados para um melhor 

funcionamento, mas que em breve com certeza todos estes pedidos serão atendidos em 

prol de nossa população. O Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho sugere que a visita 

as creches do Município seja realizada ainda esta semana e que a Presidente Maísa 

possa participar com todos os Senhores Vereadores deste momento tão gratificante, 
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que é o Câmara em Ação e pede que a população seja informada de que os Vereadores 

estarão nos locais para que as pessoas façam suas reivindicações. A Sra. Presidente diz 

que estas visitas serão agendadas ainda esta semana e será elaborado um poste e 

publicado no facebook informando a visita aos Bairros e Distritos.  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 seus conteúdos. A Ata é aprovada 

pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. A Sra. Presidente encaminha o 

Projeto de Lei nº 2.208/2022 que, CRIA PROGRAMA MUNICIPAL 

PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE – MG E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS; Projeto de lei nº 2.209/2022 que, AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 

CABO VERDE – MG A CONTRATAR COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE 

MINAS GERAIS S/A – BDMG, OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM OUTORGA DE 

GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 2.210/2022 que, 
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, COM FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO 

DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO COELHOS E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei Complementar nº 186/2022 que, PROMOVE A 

CRIAÇÃO DE AÇÃO NO PLANO PLURIANUAL-PPA, INCLUSÃO NA LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as 

Comissões de Legislação, Justiça e redação e demais Comissões Permanentes, para 

apreciação, discussão, 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 Daniel Galdino Barbosa 

Filho requer que lhe seja encaminhado cópias de todos os contratos de aluguéis 

relativos aos imóveis locados pelo Município. De uso da palavra o Vereador João Paulo 

de Morais requer que seja realizada uma drenagem nas terras localizadas próximas a 

propriedade do Sr. Joãzinho Amâncio, André Totó e José Reinaldo, na estrada rural 

Vargem São José. Ressalta que no local existe um ribeirão que inunda toda esta área 

dificultando realização de plantios pelos proprietários. Informa ter conversado com o 

Prefeito sobre o problema, o qual informou que realizará essa drenagem no local para 

recuperação das terras para plantação destes proprietários. O Vereador Vitor Espedito 

Megda requer que seja realizado cascalhamento das estradas rurais e vicinais do 

Município, aproveitando este período de menos chuvas, pois em épocas muito seca o 

cascalho não é bem aproveitado em sua compactação. De uso da palavra o Vereador 

Juscelino Tereza reitera pedido de reajuste dos motoristas da Prefeitura que trabalham 

na área da saúde, pois há vários anos este valor não é reajustado e diante da crise 

econômica o valor pago a eles não é suficiente para o pagamento da alimentação 

durante o dia em sua viagem. O Vereador Daniel diz ser esta uma solicitação muito 

apropriada, pois também foi procurado por estes profissionais que alegam que há seis 

anos não há um reajuste no valor das diárias, e durante este tempo as coisas 

aumentaram muito de preço, inclusive a alimentação, lembrando que não são muitas 
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diárias pagas e tem motorista que sai de madrugada de sua casa com uma diária de 

trinta e cinco reais e só retornam à noite, fica difícil tomar café da manhã, almoçar e 

depois comer um lanche com esse valor tão baixo de diária, assim reforça o pedido do 

Vereador Juscelino para que estes valor de diária seja reajustado. De uso da palavra o 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga requer que seja analisada a possibilidade de 

reabertura do telecentro do Distrito de Serra dos Lemes, pois no local existem dez 

computadores e com a retomada da rotina diária os moradores do local sentem a 

necessidade de um local para tiragem de xérox, segunda via de contas, local para 

pesquisas escolares. Requer ao menos a disponibilização de um estagiário para que 

possa atender estas necessidades da população no referido Distrito. E a partir da 

aprovação do Projeto de Lei nº 2.208/2022 que possa ser disponibilizado cursos de 

capacitação (computação e outros). O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte 

e ressalta a importância deste Projeto de Lei aqui encaminhado hoje para nosso 

Município, parabeniza o Sr. Júlio César de Souza por esta iniciativa a partir da 

Secretaria por ele assumida, pois serão ministrados diversos cursos de capacitação, 

assim, fala da necessidade de apreciação e votação deste Projeto o mais rápido possível 

para benefício de toda população cabo-verdense. O Vereador Vitor Espedito Megda 

solicita um aparte e pede para que estes cursos de capacitação sejam disponibilizados 

para a Escola Municipal Pedro de Souza Melo também, pois lá existem vários 

computadores e uma parceria com a escola promoveria acesso da população do bairro 

e região nesta participação e capacitação, sem ser necessário deslocar estas pessoas 

para a Cidade. 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. A Sra. Presidente 

informa que quanto a sugestão de instauração de CPI cogitada na semana passada, ficou 

deliberado por todos Vereadores(a) presentes nesta Sessão, que aguardarão o 

julgamento da Ação Judicial que já está correndo, para posteriormente analisarem os 

fatos e em seguida tomarem as medidas cabíveis a este Poder Legislativo. Informa que 

em Reuniões futuras, a população notará sua ausência, pois iniciará um tratamento de 

saúde, pede orações a todos para que passe firme por esta batalha que se iniciará e que 

em breve possa retornar aos trabalhos legislativo com muita saúde e alegria pela saúde 

restaurada. A gravação desta Reunião fica salva em arquivo eletrônico em sua 

integralidade, caso haja alguma dúvida por parte de algum Vereador sobre sua fala, 

devendo o Vereador se manifestar em tempo hábil, para a devida correção,  antes da 

aprovação desta Ata. Nada mais havendo para, para constar, agradece a presença de 

todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 28 de março 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  
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_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido 

    

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


