
391 
 

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

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

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos nove dias do mês de maio 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 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, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho 

que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, abençoando esta nossa Sessão 

Ordinária. Iniciada a Reunião, o Sr. 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. O Sr. Presidente consulta os Senhores(a) Vereadores(a) se estão 

de acordo em conceder a palavra ao Senhor Hamilton Pinheiro, que falará sobre 

estradas rurais e outros assuntos relacionados a administração. Os Vereadores podem 

se manifestar. Estando todos de acordo concedo-lhes a palavra por 05 minutos. De uso 

da palavra o Sr. Hamilton faz uma avaliação do Prefeito Municipal atual, e diz que sua 

administração está com mais acertos que erros, mas há alguns pontos que precisam ser 

melhorados, é o caso da manutenção das estradas vicinais, pois se faz a manutenção 

das estradas principais e deixa as viciais sem a devida manutenção em todo município 

e isso prejudica muito os moradores dos locais. Ressalta que há um certo abuso de 

poder quanto a alguns Cargos Comissionados ou de direção na forma de tratar os 

Servidores e a população, isso também precisa ser corrigido. Fala do bom trabalho 

apresentado pela Câmara Municipal, quando no acompanhamento das obras no 

Município, mostrando que estão do lado e apoiando a população. Fala da quantidade 

de jovens formados no ensino médio e sem o devido estímulo para continuarem 

estudando, os quais acabam ficando sem empregos por falta da devida qualificação 

para o mercado de trabalho. Fala da necessidade de criação de um Distrito Industrial 

para geração de empregos no Município. Pede que Vereadores e Prefeito Municipal 

busquem por emendas parlamentares para compra de uma área para esta instalação do 

Distrito Industrial, despertando assim o interesse dos empresários. Ressalta a 

importância da administração realizar serviços a população e não ficar somente com o 

título de “ser Prefeito”, pois ter este título é fácil, mas se deve o compromisso de 

realização de melhorias a população que o elegeu. Lembra que as ruas de nossa Cidade 

precisam de melhorias, há calçamento em estado precário de conservação, o Bairro 

Chapadão precisa de um maior cuidado e não de um canil, salienta que o Bairro já está 

virando “chacota” e os moradores do local não merecem isso, pois lá pedir votos em 
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épocas eleitorais vão. Comenta sobre o problema do alto custo da conta de água e 

tratamento de esgoto, convênio este firmado junto a COPASA que foi aprovado pela 

Câmara de Vereadores no passado e hoje quem paga a conta é a população. O Vereador 

Daniel lembra que no final do mandato da administração anterior foi realizada uma 

licitação para pavimentação da Rua Quintino Bocaiúva, mas a gestão atual ao assumir 

cancelou a referida licitação e agora dentro de alguns dias será aberta nova licitação 

com expansão de pavimentação para mais quatro ruas do Bairro Chapadão. O Vereador 

João Paulo de Morais comenta sobre os recursos destinados para esta pavimentação 

através do Deputado Antônio Carlos Arantes e que a obra de melhoria das ruas será 

muito importante para o Bairro Chapadão. A Vereadora Vanda comenta sobre a 

Reunião realizada na sexta-feira dia 06/05, onde foi apresentado pela administração o 

Projeto PREPARA, onde serão implantados 38 cursos para capacitação das pessoas e 

preparação para o mercado de trabalho com qualificação demonstrada no curriculum, 

para maior facilidade em se conseguir uma vaga de emprego. Fala da importância desta 

visão clínica do Sr. Hamilton através do seu trabalho de taxista em nosso Município, 

pois consegue ter uma visão maior através dos seu trabalho nas necessidades a serem 

supridas em todo Município, pede que ele anote os pontos mais críticos das estradas e 

apresente aos Vereadores para que seja encaminhado ao Executivo e este avalie a 

prioridade de cada local. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta sobre a questão da 

COPASA e lembra que no passado foi aprovado o Projeto autorizando convênio entre 

COPASA e Município de Cabo Verde, mas na época o Claudinho procurou cada 

Vereador posicionando-se contra este Projeto e pedindo que eles revissem esta 

autorização, mas na ocasião, a maioria dos Vereadores da época acharam por bem 

aprovar o Projeto e que o mesmo traria benefícios a população, e hoje vemos que isso 

não aconteceu, deixa claro que não era Vereador na época, conforme citado nas mídias 

sociais por um cidadão que nunca se retratou por esta afirmação errônea.  Ressalta que 

este processo já foi judicializado, mas não é fácil o Município conseguir rescindir este 

Contrato, ressalta que estão esperando uma resposta do Poder Judiciário quanto a 

questão. Comenta sobre os cursos que serão implantados pela administração para 

capacitação das pessoas, para uma melhor adequação as vagas de emprego no mercado 

de trabalho, o que será muito benéfico aos interessados. O Vereador Vanderlei comenta 

sobre esta visão ampla do taxista Hamilton sobre as necessidades do Município e 

comenta sobre o Projeto PREPARA que ofertará diversos cursos para a capacitação 

das pessoas para o mercado de trabalho. Lembra que no Distrito de Serra dos Lemes 

existem 22 máquinas de costura, que estão passando por manutenção e assim que 

concluir o processo acredita que cursos para capacitação de pessoas serão realizados lá 

no Distrito, para qualificação nesta área específica. Comenta que existe também 

equipamentos de uma cozinha industrial que poderão ser utilizados na realização de 

cursos de culinária, confeitaria e afins.  Ressalta que através do Projeto PREPARA 

mais de 1.200 pessoas serão qualificadas até o final do ano, segundo informações do 

Secretário Júlio. Comenta que o Executivo tem sondado áreas maiores que sejam 

próximas do asfalto para que o Município possa adquirir para implantação de Distrito 

Industrial e para construção de casas popular, mas não tem encontrado, existe a 

resistência dos proprietários em vender estas áreas. O Sr. Presidente agradece a 
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presença do Sr. Hamilton  aqui nesta noite, utilizando-se da Tribuna para trazer suas 

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

Aparecido Braga, se há inscritos para utilização da palavra livre. Este informa que estão 

inscritos os Vereadores: Pedro Sérgio Aparecido,  Vanderlei Aparecido Braga e Vanda 

Célia da Silva. De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio Aparecido lembra que em 

Reunião passada citou alguns requerimentos seus que não haviam sidos realizados pela 

administração, mas nesta noite vem até a Tribuna para agradecer ao Executivo pela 

atenção e atendimento aos pedidos. Diz que a tão sonhada iluminação pública da Rua 

Paraná no Distrito de São Bartolomeu de Minas está sendo realizada, alguns postes já 

foram instalados e tem fé que em breve será finalizada. Com relação a Rua próxima ao 

campo de futebol do Distrito, também foi feito o pattrolamento e cascalhamento de 

alguns trechos da mesma possibilitando o trânsito de veículos e pedestres pela citada 

rua. Agradece ainda a finalização da construção da creche, a qual foi inaugurada no dia 

06/05/2022, um belíssimo espaço que será muito bem utilizado para o cuidado das 

crianças do Distrito e proximidades. O Vereador Luiz Carlos comenta que o nobre 

Vereador tinha falado sobre a manutenção da ponte no Bairro Córrego, a qual também 

foi realizada pela Administração. Comenta sobre a conclusão da Creche no Distrito de 

São Bartolomeu de Minas, um espaço extraordinário para o cuidado das crianças do 

Distrito e proximidades. O Vereador Pedro diz ter manifestado seu agradecimento ao 

Executivo pela manutenção da ponte no Bairro Córrego na Reunião da semana passada, 

quando o nobre Vereador Luiz Carlos não estava presente. A Vereadora Vanda Célia 

da Silva manifesta agradecimento a Secretária da Educação, Sra. Deliane pelo 

empenho na compra dos mobiliários para a Creche do Distrito de São Bartolomeu de 

Minas e agradece a todos os Secretários da administração, pela disponibilidade, 

trabalho e eficiência frente a seus cargos em prol de todo nosso Município. O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga agradece ao Deputado Antônio Carlos Arantes pelo recurso 

de R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais) destinados a realização de pavimentação 

da estrada rural, um sonho da população do Distrito de Serra dos Lemes e Bairros 

vizinhos que finalmente será realizado. Comenta que uma munícipe moradora do 

Bairro Chapadão que está assistindo a Reunião, pede aos Vereadores, através do 

Câmara em Ação, para que façam uma visita aos Bairros Chapadão, São Benedito e 

Nova Cabo Verde para presenciarem os problemas e necessidades da população. O 

Vereador João Paulo de Morais comenta que os moradores do Bairro Chapadão se 

sentem abandonados, pois até asfalto para estrada rural já foi disponibilizado e recursos 

para a pavimentação do Bairro Chapadão não sai e nenhum serviço relevante é feito no 

local. O Vereador Vanderlei diz que será agendado um dia para esta visita dos 

Vereadores, através do Câmara em Ação, aos Bairros citados. A Vereadora Vanda 

Célia da Silva comenta que aconteceu um evento muito importante no Bairro São João 

neste final de semana, a chamada Festa de Santa Cruz. Diz que foi feita uma exposição 

de fotos de pessoas que foram e são muito importantes para toda comunidade local, 

voltando ao tempo com os antepassados e retomando as memórias da época, 

demonstração de carros de bois, novena, hasteamento da bandeira e outras atividades. 

Diz que será expedido um Documento Inventário e entregue aos responsáveis no Bairro 

para que esta festa perdure e seja realizada todos os anos não deixando que a cultura 
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local se apague. Ressalta com grande alegria a inauguração da Creche do Distrito de 

São Bartolomeu de Minas realizada na última sexta-feira, dia 06/05/2022, 

coincidentemente dia do seu aniversário. Lembra ter sido juntamente com algumas 

mães do Distrito, a idealizadora de um espaço para o cuidado das crianças enquanto as 

mães trabalhavam e através do ex Vereador Roque Antônio Dias, o qual conseguiu 

uma emenda parlamentar junto a Deputada Maria Olívia, conseguiu-se o primeiro 

recurso destinado a construção de uma creche apta ao cuidado de 25 crianças e hoje o 

Distrito foi contemplado com aquele extraordinário espaço, com capacidade para 

cuidar de um número de crianças bem maior, pois o Distrito também se desenvolveu e 

aumentou a demanda de atendimento. O Vereador Pedro Sérgio agradece o empenho 

e dedicação do Sr. Marcos e toda comunidade do Bairro São João para realização da 

belíssima festa e traz o agradecimento de toda comunidade aos Vereadores que lá 

estiveram presentes prestigiando o evento. A Vereadora Vanda informa que será 

realizada uma Reunião por estes dias para o regate da cultura através da folia de Reis 

e apresentação da fanfarra. 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 

das Atas de acordo com a Resolução 006/2013. Os Senhores(as) Vereadores(as) se 

manifestam favoráveis à suspensão da leitura das Atas das Reuniões Ordinária, 

Extraordinária e Solene, pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e 

procederam a leitura das mesmas, averiguando seus conteúdos. As Atas são aprovadas 

pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. O Sr. Presidente encaminha o 

Projeto de Lei nº 2.216/2022 que, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR 

CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA 

MOGIANA – CIMOG, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 
Projeto de Lei nº 2.217/2022 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 

NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM 

CONSÓRCIO INTERMUNINICIPAL DA BAIXA MOGIANA – CIMOG, NA AQUISIÇÃO 

DE UM VEÍCULO CASTRAMÓVEL E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 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, Projeto de Lei nº 2.219/2022 que, AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, COM FINALIDADE DE 

CONTRIBUIR COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, DO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA – CIMOG E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 2.220/2022 que, AUTORIZA ANEXAÇÃO DE ÁREA 

RURAL SITUADA NO LOCAL DENOMINADO FAZENDA SANTO ANTÔNIO, AO 

PERÍUMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS; Projeto de Lei Complementar nº 188/2022 que, PROMOVE A 

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

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de 

Lei Complementar nº 189/2022 que, DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as 

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

apreciação, discussão, elaboração de Parecer e votação em Plenário.  Informa que 

diante da necessidade e dificuldades financeiras por que passa o Lar Santo Antônio e 
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estando todos os Vereadores(as) de acordo, o Projeto de Lei nº 2.218/2022 

encaminhado anteriormente será apreciado, discutido e votado, ainda hoje em regime 

de urgência. Em seguida, passa-se a solicitação de envio dos Requerimentos pelos 

Senhores Vereadores(as).  O  Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar 

ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra O Vereador Daniel 

Galdino Barbosa Filho requer o que segue: a) Requer a possibilidade de contratação 

de mais um profissional fonoaudiólogo para atendimento das crianças nas escolas 

Municipais ao menos uma vez por semana, pois tem conhecimento de que diversas 

crianças necessitam deste atendimento, não havendo disponibilidade de horários para 

todos diante da grande demanda escolar. b) Requer uma maior fiscalização quanto a 

entrada de vendedores ambulante em nosso Município, pois com a proximidade da 

colheita aumenta muito o número destes vendedores, prejudicando assim o comércio 

local que paga seus impostos. Sugere ainda, que seja aumentada a taxa cobrada pela 

Prefeitura aos ambulantes que fixam seus produtos em pontos estratégicos da cidade, 

pois, talvez a partir deste aumento da taxa se sintam inibidos em entrar em nosso 

Município com suas mercadorias. c) Requer providências e melhoria no calçamento da 

Rua Frei Martinho, trecho que dá acesso a propriedade do Sr. Múcio, pois o calçamento 

está totalmente danificado com grandes buracos, dificultando o trânsito de veículos e 

pedestres pelo local. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga reitera pedido de 

contratação de um médico pediatra para atendimento das crianças em nosso Município. 

Diz ter sido informado pelo Secretário de Saúde que um médico será contratado para 

atendimento nos PSFs através de credenciamento, pois o médico Dr. Júlio se 

aposentou. Assim pede que esse processo de contratação seja agilizado pela 

administração, pois muitas mães estão reclamando a falta deste atendimento médico 

para suas crianças. De uso da palavra o Vereador João Paulo de Morais requer o que 

segue: a) Requer que seja realizada manutenção do quebra-molas existente na Rua 

Quintino Boaiúva (em frente ao Bar do Roger), no Bairro Chapadão, pois, o mesmo 

encontra-se bastante danificado, prejudicando os veículos que transitam pelo local. b) 

Requer que seja realizada pintura dos quebra- molas construídos na Avenida Nossa 

Senhora da Assunção a qual foi pavimentada recentemente, pois motoristas desatentos 

reclamam da falta desta pintura para visualizar melhor os redutores. Agradece os 

recursos enviados pelo Deputado Emidinho Madeira ao nosso Município, e lembra que 

hoje será votado um Projeto de Majoração de subvenção ao Lar Santo Antônio, num 

valor de cem mil reais, recurso este destinado pelo Deputado Emidinho Madeira, deixa 

aqui seu reconhecimento e agradecimento ao nobre Deputado. Pede a administração 

que disponibilize cursos para o Bairro Chapadão através do Projeto PREPARA, pois a 

população do local merece esta atenção. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito 

Megda reitera pedido de manutenção no passador de gado próximo a propriedade do 

Sr. “Graia”, diz ser a sétima vez que faz este pedido. Ressalta que o trecho de estrada 

rural está perigoso, com os veículos transitando em apenas uma mão da estrada e com 

o início da colheita forma-se muita poeira, podendo os veículos se colidirem no local. 

Pede urgência na instalação de duas aduelas no local. Reitera pedido de manutenção 

da ponte próxima a propriedade do Sr. Sebastião Isidoro, pois nas condições que se 

encontra não aguentará o trânsito de caminhos carregados de café passando pela 
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mesma, lembra que o fluxo de caminhões e tratores pelo local é muito grande nesta 

época de colheita. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga reitera 

pedido dos moradores do Distrito de Serra dos Lemes, que o Executivo Municipal 

realize a intermediação junto a um proprietário de veículo particular para contratação 

de um veículo (ônibus) para transporte das pessoas, por uma ou duas vezes na semana, 

naquele Distrito, pois os moradores encontram dificuldades para virem à cidade 

durante a semana. Lembrando que já existiu este tipo de transporte no passado, o qual 

foi muito importante e utilizado pelos moradores do local. Requerem que seja cobrado 

um valor justo e consciente pelo possível prestador deste serviço e que atenda às 

necessidades dos residentes no Distrito.   A Vereadora Vanda comenta a necessidade 

de um transporte aos universitários do Município e diz que foi informada pela 

administração sobre o esforço para adquirir 3 veículos (ônibus) para a realização deste 

transporte mencionado. O Vereador Paulinho comenta que as máquinas estão realizado 

serviço de patrolamento nas estradas rurais do Bairro Santa Luzia e em breve chegará 

no Bairro das Almas. O Sr. 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. O Vereador Luiz 

Carlos solicita utilização da palavra como líder do Governo na Casa e manifesta seu 

agradecimento ao Prefeito Municipal Cláudio Antônio Palma, e aos Vereadores: 

Daniel Galdino Barbosa Filho, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda, 

por se fazerem presentes em Belo Horizonte na semana passada para assinatura de 

convênio num valor de dois milhões de reais para pavimentação de estrada rural de 

nosso Município. Enaltece e agradece ainda, o trabalho realizado pelo Vereador Daniel 

na busca de recursos para nosso Município, ressaltando o valor destinado através do 

Deputado Cássio Soares para construção de pista de caminhada. 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 tratar, para constar, agradeço a presença de todos a mais esta Reunião 

Ordinária e passaremos a Reunião Extraordinária para discussão e votação do Projeto 

de Lei nº 2.218/2022 encaminhado nesta Casa Legislativa anteriormente, em regime 

de urgência. 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 
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_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


