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

REALIZADA NO DIA 27 (VINTE E SETE) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E 

TRÊS, NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, no horário 

das dezenove horas, no Salão de Reuniões do Sindicato dos Produtores Rurais,  sito a 

Avenida Oscar Ornelas, nº 143, Bairro Centro, Cabo Verde/MG, pelo período 

compreendido entre 05 de dezembro de 2022 a 05 de junho de 2023, conforme 

cronograma de execução da obra constante no processo licitatório Pregão 02/2022, já 

devidamente homologado, sob a Presidência do Vereador Luiz Carlos Ribeiro, e 

Secretariada pelo Vereador Primeiro Secretário, Vanderlei Aparecido Braga, reuniu-se 

a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter Ordinário, devidamente convocada na 

forma regimental, com presença verificada dos Senhores(as)Vereadores(as): Daniel 

Galdino Barbosa Filho, João Paulo de Morais, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanda Célia da Silva, 

Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicita ao Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho que proceda a leitura de um texto 

bíblico como de costume. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta todos os 

presentes, e passa-se a fase do EXPEDIENTE, e solicita ao Primeiro Secretário, Sr. 

Vanderlei Aparecido Braga, que proceda a leitura das correspondências constantes no 

expediente, as quais ficarão arquivadas nas dependências da Secretaria da Câmara. O 

Sr. Presidente informa que diante da leitura da mensagem de nº 002/2023 enviada pelo 

Executivo Municipal, na qual solicita a retirada de Pauta de Discussão e análise desta 

Casa, do Projeto de Lei Complementar nº 198/2023, para redução do número  de vagas 

para o cargo de professor, consulto os nobres colegas Vereadores se estão de acordo 

com a retirada do mencionado Projeto da Pauta desta Casa Legislativa. Os Vereadores 

podem se manifestar. Estando todos de acordo, o Projeto de Lei Complementar nº 

198/2023 será retirado de pauta e devolvido ao Executivo para redução do número de 

vagas do cargo de professor. Em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não 

há inscritos. Em seguida o Sr. Presidente consulta o Vereador Segundo- Secretário, Sr. 

Pedro Sérgio Aparecido, se há inscritos para utilização da palavra livre. Este informa 

que estão inscritos para utilização da palavra livre os(as) seguintes Vereadores(as): 

Pedro Sérgio Aparecido, Daniel Galdino Barbosa Filho e Vanderlei Aparecido Braga. 

De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio Aparecido fala sobre as cobranças que tem 

recebido da população do Distrito de São Bartolomeu de Minas quanto a necessidade 

de manutenção das estruturas do campo de futebol, quadra de esporte e academia ao ar 

livre lá existentes. Diz que estes locais estão esquecidos e necessitam de manutenção 

urgente. Lembra que ciganos se alojaram no campo de futebol durante um longo 

período ao final de 2022 e início de 2023 e nada foi feito a sujeira por eles deixadas 

ainda continua no local, os banheiros estão totalmente danificados e sujos, sem que 

nenhuma providência seja tomada. Lembra que a construção deste campo de futebol 

foi uma conquista do atual Prefeito em uma de suas gestões passadas e merece mais 

cuidado e atenção. Diz que a academia ao ar livre instalada no Distrito está abandonada 

e precisa de limpeza e manutenção em seus equipamentos para que a população possa 

utiliza-la em seus exercícios físicos. Salienta que o interior do campo de futebol foi 
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roçado, mas as laterais continuam com mato alto, acúmulo de lixo e entulhos. A quadra 

de esportes também precisa de manutenção urgente, a iluminação está precária, precisa 

da instalação de um bebedouro no local, pintura, manutenção nos portões e outros 

reparos urgente. Diz não estar aqui nesta noite para fazer críticas ao Diretor de 

Esportes, pois as atividades esportivas vem acontecendo no Município, mas se faz 

necessário que haja manutenção das estruturas, evitando assim uma maior deterioração 

destes locais tão úteis a toda população, as quais foram construídas com recursos 

públicos e precisam ser mantidas e conservadas. De uso da palavra o Vereador Daniel 

comenta sobre o carnaval realizado em nosso Município, diz que as pessoas que 

alugaram o espaço para montagem de barracas tiveram prejuízos, pois pagaram 

aproximadamente R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e não conseguiram retorno 

deste investimento, ressalta que a Praça de alimentação estava muito bem organizada 

com comidas muito bem feitas e saborosas, de ótima qualidade, mas que as chuvas 

prejudicaram o movimento e ainda as pessoas levaram suas bebidas de casa, 

prejudicando ainda mais os donos das barracas, diante da baixa aquisição de bebidas. 

Assim, pede a líder do Governo na Casa, que interceda junto ao Prefeito Municipal 

para que no rodeio que irá acontecer, os locais para a montagem das barracas para Praça 

de Alimentação seja fornecida as pessoas aqui do Município de Cabo, que seja dada 

esta oportunidade para pessoas daqui, quando forem realizar a licitação do evento. O 

Vereador Juscelino solicita um parte e diz que em conversa com o Sr. Prefeito, 

intercedeu pelas pessoas que alugaram os espaços para montagem das barracas no 

Carnaval e ele lhe disse que no rodeio disponibilizará dois dias da festa para estas 

pessoas venderem seus comes e bebes, a fim de ressarcir seus prejuízos dos dias do 

carnaval. O Vereador Daniel pede que este seu manifesto seja enviado ao Executivo 

em forma de requerimento. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta sobre a 

resposta enviada pelo Executivo sobre um de seus requerimentos e procede a leitura da 

resposta: “Tão logo tenhamos uma resposta definitiva faremos questão de informar e 

enviar a esta Casa. A Assessoria Jurídica da Prefeitura está tratando do tema com a 

Promotoria, tudo ainda está em fase de “minutas” que vão sendo corrigidas, a questão 

não envolve somente Prefeitura mas também a COPASA e outras Concessionárias de 

serviço Público, tudo sob o olhar e análise criteriosa do Promotor de Justiça de Cabo 

Verde que, está sendo assessorado pelo Ministério Público de Belo Horizonte. Diz 

fazer questão de dar uma satisfação aos moradores do loteamento São Francisco que 

há tanto tempo sofrem com este impasse para a resolução do problema. Quanto a 

soltura de fogos com ruídos no final do ano, barulho que tanto prejudica as pessoas, 

quantos os animais, diz que em sua opinião esta questão precisa ser urgentemente 

revista e tem em mãos um Projeto de Lei elaborado pela Câmara Municipal de São 

Sebastião da Bela Vista, MG, o qual define regras e o não cumprimento da Lei com a 

aplicação de multas a pessoas físicas e jurídicas. Ressalta que nada impede a soltura de 

fogos sem ruídos e diz estar à disposição para discutir e apresentar esta proposta ao 

Poder Executivo de Cabo Verde. Diz que a intenção não é prejudicar ninguém e sim 

criar regras para caso haja descumprimento da Lei, que a pessoa seja ela física ou 

jurídica arque com a responsabilidade e seja punida de forma legal. As Vereadoras 

Maísa Renata Batista Gianini e Vanda Célia da Silva se colocam a disposição para a 
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análise do Projeto de Lei da Cidade de São Sebastião da Bela Vista, pois da forma que 

está não pode continuar, precisa-se dar uma solução para este problema que afeta nossa 

população e os animais, e dizem ao Vereador Vanderlei que quando quiser marcar esta 

Reunião é só avisá-las. O Vereador Daniel comenta que os fogos que foram utilizados 

no final do ano fizeram muito barulho sim e isso não pode voltar a acontecer, pois são 

vários relatos de incômodo auditivo e até morte de um animal por ficar desesperado 

pelo barulho dos fogos, lembra que já tiveram este mesmo problema por dois anos 

seguidos e Administração para exigir respeito, primeiramente precisa se dar ao respeito 

e cumprir a Lei existente e não soltar fogos com estampido. Sugere que ao invés de 

comprar e gastar recursos públicos com fogos de artifício no final do ano, para 

atrapalhar, dar discussões em internet e prejudicar as pessoas e animais indefesos, 

assim, pede que este valor seja revertido em aquisição de cestas básicas para população 

mais necessitada. A Vereadora Vanda diz que se esta ação está prejudicando, ela tem 

que ser modificada. O Vereador Vanderlei comenta que o que é bom devemos copiar 

sim, e muitas cidades vizinhas também já aderiram a este Projeto de fogos sem ruídos, 

assim, precisamos apenas adequar à Lei existente em nosso Município com a criação 

de regras e inserindo a cobrança de multa para caso de desrespeito da mesma. Na 

sequência, passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. 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 e Extraordinária, 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 Complementar nº 200/2023 que, 
MAJORA O NÚMERO DE VAGAS PARA DIVERSOS CARGOS, QUE ESPECIFICA, NO 

QUANDO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões permanentes para 

análise, discussão, apreciação e elaboração de Parecer. Na sequência, 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 que 

sejam instaladas placas de sinalização na entrada da cidade nos dois sentidos, 

determinando altura permitida para caminhões entrarem em nossa Cidade, pois 

caminhões muito altos, como os de frangos e outros, passam nas ruas arrebentando 

toda fiação de internet, telefone e outros, causando muitos prejuízos e transtornos à 

população. Na sequência, vão embora sem dar a mínima satisfação e nem restituição 

dos prejuízos causados. Requer que sejam instaladas placas de sinalização nas estradas 

rurais indicando o nome dos Bairros de nosso Município e do Distrito de Serra dos 

Lemes, pois pessoas que não conhecem estes locais ficam perdidos sem saber que 

direção tomar. Pede ainda, que seja instada uma placa na entrada da cerâmica indicando 

que a partir deste acesso chega-se ao Bairro Coelhos e Serra dos Lemes, evitando 

assim, que caminhões grandes e pesados passem por dentro de nossa Cidade. Requer a 

pedido dos moradores do local, que seja instalado um quebra-molas na Rua Prefeito 

Macário de Almeida, próximo ao nº 60, Bairro Nova Cabo Verde, pois, veículos 

transitam por esta Rua em alta velocidade causando perigo aos pedestres. Manifesta 



167 
 

sua indignação pelo não atendimento aos requerimentos feitos por esta Casa, com 

relação a instalação de quebra-molas em nossa Cidade, pois nenhum foi atendido desde 

que se iniciou esta gestão.  De uso da palavra o Vereador João Paulo de Morais requer 

informações  respeito de recursos destinado pelo Deputado Odair Cunha para 

pavimentação da Rua Quintino Bocaiuvas no Bairro Chapadão, caso o recurso ainda 

esteja na conta da Prefeitura que seja aberto um processo de licitação para iniciar a 

pavimentação daquela rua que tanto é utilizada por todos veículos de nossa Cidade. 

Requer que seja realizada manutenção na estrada Rural do Bairro Morro Grande, a qual 

está em péssimo estado de conservação. Requer que seja construído um bueiro na Rua 

Macário de Almeida, altura do nº 157, Bairro Nova Cabo Verde, pois neste local não 

existe bueiro e fica muita água empossada no calçamento causando transtornos aos 

moradores. De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio Aparecido requer manutenção 

urgentes na estrutura do campo de futebol do Distrito de são Bartolomeu de Minas: 

banheiros e vestiários danificados, sem condições de uso; acúmulo de lixos e entulhos 

próximo ao campo e roçagem nas laterais do campo; cascalhamento e manutenção da 

rua que dá acesso ao mesmo; manutenção no alambrado e portões e demais reparos 

necessários. Requer que seja realizada manutenção na estrutura da quadra de esportes 

do Distrito de São Bartolomeu de Minas, como: substituição das lâmpadas queimadas 

e melhoria desta iluminação; instalação de um bebedouro; pintura; manutenção das 

rachaduras e outras melhorias necessárias. Requer que seja realizada manutenção nos 

equipamentos da academia ao ar livre e limpeza do local, pois está em situação de 

abandono e os moradores reclamam por não poder usar o local para prática de seus 

exercícios. Ressalta que não está aqui para fazer críticas ao Diretor de esportes, pois as 

atividades veem acontecendo em nosso Município, o quer deixar claro aqui é a ausência 

de manutenção nas estruturas físicas, que vai ficando deteriorado e sem condições de 

uso. Requer que seja instalado braços de iluminação pública nos postes que foram 

instalados na Rua Paraná, Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois os moradores já 

estão pagando a taxa de iluminação pública do local, sem que ela exista. O Vereador 

João Paulo de Morais solicita um aparte e diz que já fez inúmeros pedidos para quadra 

do Bairro Chapadão, mas também não foi atendido, trata-se de um descaso total com a 

população daquele Bairro. Quanto a iluminação pública do Bairro Chapadão, a mesma 

encontra-se em estado precário, diz que na Avenida Prefeito José Romão de Souza, as 

árvores estão com suas copas muito altas entrelaçadas a fiação elétrica e braços de 

iluminação pública, deixando o local em total escuridão. Pediu para que os demais 

Vereadores(as) passem pelo local para averiguar o problema. O Vereador Vitor 

Espedito Megda comenta ser muito oportuna a reclamação do Vereador Daniel pelo 

não atendimento aos requerimentos dos Vereadores desta Casa Legislativa, e o que tem 

notado é uma enorme distância entre o Executivo e o Legislativo, e ressalta que a 

Câmara precisa ser respeitada e os Vereadores atendidos quanto aos pedidos que aqui 

fazem, pois são pedidos da população, a qual representam. Diz ter conversado com o 

Sr. Paulo Sérgio encarregado dos serviços realizados nas estradas rurais e pontuou a 

ele diversos pontos críticos existentes nas estradas dos Bairros rurais, ressaltando assim 

a importância do diálogo. Comenta ainda, sobre a dificuldade de atendimento médico 

na UBS do Bairro Coelhos e diz ter entrado em contato diretamente com o Secretário 
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da Saúde para que melhore este atendimento no local. Diz que na sua percepção está 

precisando de mais sintonia entre o Prefeito e Vereadores, pois os Vereadores são 

muito cobrados pela população, a qual representam. De uso da palavra o Vereador 

Paulinho diz ser muito cobrado pela população do Bairro Chapadão, onde reside, e 

ressalta mais uma vez que nenhum de seus requerimentos foram atendidos de forma 

integral, alguns foram iniciados, mas sem serem totalmente executados, ficando o 

serviço pela metade. De uso da palavra a Vereadora Vanda comenta sobre os inúmeros 

requerimentos que aqui são feitos pelos(as) Vereadores(as), os quais não são atendidos 

e se perdem pelo tempo, deixando a população que tanto necessita destas ações 

desamparadas e frustradas, pois, pedem aos Vereadores, seus representantes e as ações 

não são executadas. Diz que em sua opinião se faz necessário uma pessoa responsável 

para organizar estes serviços. Os requerimentos precisam ser repassados aos 

Secretários responsáveis pela pasta para sua execução, pois são pedidos das pessoas 

que necessitam da realização dos serviços requeridos por esta Casa. O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga sugere que todos os requerimentos feitos durante estes 

mais de dois anos sejam reenviados ao Executivo. De uso da palavra a Vereadora Maísa 

Renata Batista Gianini ressalta o trabalho do Legislativo, onde todos os requerimentos 

aqui apresentados pelos(as) Vereadores(as) são rapidamente elaborados nos dias 

seguintes a Reunião pelas Servidoras e enviados ao Executivo. Demonstra toda sua 

insatisfação e se diz magoada por este descaso com a Câmara de Vereadores, ressalta 

que são inúmeros requerimentos feitos pelos(as) Vereadores(as) e os serviços não são 

executados, lembrando que a gestão já está no seu terceiro ano e já não há desculpas 

para não realização dos pedidos, já basta. De uso da palavra o Vereador Juscelino 

Tereza requer que seja realizada manutenção na estrada rural do Bairro Capitães, 

próximo a Igreja Católica, pois a mesma está em estado precário de conservação. 

Requer que seja feita manutenção na estrada rural no Bairro Porto Velho, nas 

proximidades da propriedade do Sr. João Mauro. O Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga requer que seja feita manutenção nos pontos críticos da estrada rural do Bairro 

Cana do Reino. Pede que seja incluído no Requerimentos do Vereador Daniel pedido 

de instalação de placas de sinalização indicando proibido entrada de caminhões de 

grande porte dentro do Distrito de Serra dos Lemes, pois há uma estrada por fora do 

Distrito que pode ser utilizado por estes veículos. Lembrando que estes grandes e 

pesados veículos danificam todo calçamento e causam transtornos a população do 

local. Ressalta que no Distrito de Serra dos Lemes está havendo grande dificuldade 

para atendimento médico no Posto de Saúde lá existem, por falta de profissional. O Sr. 

Presidente comenta que em conversa informal com o Secretário e o mesmo falou da 

dificuldade encontrada para contratação e manutenção destes profissionais em nosso 

Município. Comenta que quando se consegue um profissional outros Municípios da 

região os assediam oferecendo melhores salários e os mesmos desistem de trabalhar 

aqui. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva reitera pedido para que seja 

instalada uma placa de sinalização indicando “CARGA E DESCARGA” atrás da igreja 

Católica, ponte este utilizado por caminhões para descarregar suas mercadorias no 

supermercado. Vale ressaltar que diante da ausência desta sinalização, outros veículos 

menores ficam estacionados no local prejudicando a descarga das mercadorias no 
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supermercado, que por vezes são pesadas e difícil transporte manual. Reitera pedido 

de instalação de placa de sinalização indicando “PARE” no entroncamento da Avenida 

Prefeito Duvivier da Silva Passos e rua que dá acesso ao Poli esportivo, pois o local é 

bastante movimentado e fica difícil saber de quem é a preferência neste entroncamento. 

Reforça o pedido de instalação de placas nas estradas rurais identificando assim os 

Bairros, Distrito e em toda nossa Cidade. 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. A 

gravação desta Reunião fica salva em arquivo eletrônico em sua integralidade, caso 

haja alguma dúvida por parte de algum(a) Vereador(a) sobre sua fala, devendo o(a) 

Vereador(a) 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 e deixa 

marcada a próxima Reunião Ordinária para o dia 06 de março de 2023 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 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. 

 

 

 

 

 


