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

REALIZADA NO DIA 07 (SETE) DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos sete 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 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, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga e 

Vitor Espedito Megda. Em seguida, a Sra. Presidente solicita a Vereadora Vanda Célia 

da Silva 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. Não há inscritos. 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: Vitor Espedito Megda e 

Vanderlei Aparecido Braga.  De uso da palavra o Vereador Vitor manifesta seu 

agradecimento ao Secretário do Transporte, Sr. Márcio Luiz Melo que prontamente 

atendeu seu pedido, atuando rapidamente e substituindo o veículo de transporte escolar 

do Bairro Coelhos e região, pois o que estava realizado este transporte estava em 

péssimo estado de conservação, causando perigo aos alunos nele transportados, diz que 

as mães estão satisfeitas com o ônibus que está realizado o transporte agora. Comenta 

que o Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho solicitou ajuda dos demais Vereadores 

para construção de uma casa para uma família que ficou desamparada e sem moradia 

no Bairro Chapadão, assim, pede que o nobre Vereador informe como é que está o 

andamento da construção da nova casa, se a Secretaria de Assistência Social ajudou e 

como está a situação. O Vereador Daniel diz que pelo que está por dentro, desde o dia 

que a família foi comunicada, despejada da área lá, a Assistência Social nunca 

procurou, nunca foi lá, diz achar que quando vai se notificar, não importa se é lugar 

particular, a primeira coisa a ser feita é a Assistência Social procurar a família e ver se 

precisa de alguma coisa, do pagamento de um aluguel, pois se paga aluguel para tanta 

gente, não, que não mereça, mas paga aluguel para tanta gente, diz conhecer pessoas  

que não gostam nem de trabalhar, aparece serviço na porta da casa dela, ela não vai 

trabalhar, e a Assistência Social pagando aluguel para ela, praticamente uma vida toda. 

Salienta que essa família não foi procurada hora nenhuma, em momento algum pela 

Assistência Social, nem para ver se estavam precisando de alguma coisa, um caminhão 

para retirar a mudança, uma ajuda, hora nenhuma foram lá. O Vereador Vitor diz estar 

questionando o nobre Vereador porque acredita que ninguém aqui está para 

brincadeiras, e várias pessoas lhe procuraram perguntando se a assistência Social está 
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ajudando, e de que forma está ajudando, por isso o questionamento.  O Vereador João 

Paulo de Morais solicita um aparte e diz que o pessoal do Bairro Chapadão está fazendo 

campanha e ajudando eles lá, já começou a construção da casa, o “Carlos da Tia Tonha” 

que vai construir a casa para eles lá, diz que o Sr. Dinho doou o terreno para eles e 

estão promovendo uma campanha lá, lembra que o Vereador Daniel também está 

fazendo uma campanha para arrecadar materiais para esta construção. O Vereador 

Daniel diz que na sexta feira fizeram um balanço e com todo o material e dinheiro 

arrecadado, inclusive com a ajuda de todos os Vereadores aqui, vai ficar somente um 

cômodo para colocar forro, vai dar para terminar a casa quase que inteira, uma casa 

grande e boa para eles morarem. Parabeniza a população cabo-verdense que tem 

ajudado bastante, em todas as áreas.  O Vereador Paulinho diz que contribuirá com 

parte dos pisos para conclusão da casa. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido solicita 

um aparte e sugere que seja convidado o Secretário da Assistência Social para maiores 

esclarecimentos sobre o assunto, se ele foi ou não ao local e se não foi o porquê. O 

Vereador Vitor diz concordar com a sugestão. De uso da palavra a Vereadora Maísa 

indaga se quando esta família se deslocou ou deixou esta casa foi a Prefeitura que 

mandou a notificação de despejo ou a notificação partiu da própria promotoria de 

justiça? Pois viu no facebook exposto um documento destinado pela promotoria. O 

Vereador Daniel responde que o papel foi enviado à família pela Prefeitura. A 

Vereadora Maísa indaga se o nobre Vereador Daniel consegue provar que foi a 

Prefeitura que mandou o papel pedindo para que a família saísse de lá e que não iam 

respaldar com nada. O Vereador Daniel responde que sim, com absoluta certeza, 

porque foi notificado também, com o mesmo papel que a família foi notificada, porque 

também é vizinho do terreno dela. A Vereadora Maísa indaga se o terreno do nobre 

Vereador é próximo do dela e se a promotoria quem mandou o papel. O Vereador 

Daniel responde que a promotoria mandou a Prefeitura legalizar a área, se era dela, se 

não era, mas quem notificou foi a Prefeitura, até tem as notificações e caso necessário 

trará na próxima Reunião para comprovação. O Vereador Pedro Solicita um aparte e 

indaga o Vereador Daniel por que ele foi notificado. O Vereador Daniel responde ter 

sido notificado porque a Prefeitura alega que a área é dela. O Vereador Pedro diz que 

chegou a seu conhecimento de quem havia enviado esse papel foi a promotoria. A 

Vereadora Maísa também diz ter tido essa informação, até procurou o papel publicado 

nas redes sociais da promotoria pedindo para que desocupasse e diz ter ligado na 

Assistência Social, onde foi informada de que eles saíram de lá, não foi porque a 

Prefeitura estava pressionando e sim porque a família quis sair e não estavam sendo 

notificados pela Prefeitura e sim pela promotoria. O Vereador Daniel diz que o que 

pode ser feito então é trazer a pessoa que foi notificada, a dona da casa para responder 

para nós certo, ligação tem lá, ligação da advogada da Prefeitura ligando para ela, que 

haviam dado um prazo para ela e que o prazo já tinha vencido. A Vereadora Maísa diz 

concordar em chamar mesmo, para deixar as coisas as claras e ver se tem o papel da 

promotoria, se é de responsabilidade somente da Prefeitura mesmo e diz achar muito 

pertinente convidar o Secretário da Assistência Social para também vir até aqui prestar 

os devidos esclarecimentos, lembrando que todos os Vereadores estão colaborando e 

abraçando a causa, mas tudo precisa ser transparente diante da população. Ressalta que 
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como representantes do povo a função do Vereador é fiscalizar, representar e lidar com 

as Leis, fazermos aquilo que é certo. Assim fica definido pelo Plenário da Casa que o 

Secretário da Assistência Social e demais pessoas envolvidas serão convidados a 

estarem aqui presentes para os devidos esclarecimentos com apresentação de 

documentos da promotoria e expedidos pela Prefeitura em Reunião Ordinária desta 

Casa para conhecimento de toda população, ressalta-se que as pessoas serão apenas 

convidadas, cabendo a elas a decisão de virem ou não. O Vereador Vanderlei diz 

concordar com o aqui estabelecido, cabendo apenas o convite, e a família decidindo 

por vir ou não a esta Casa, pois em sua opinião a família já passou por o que passou, 

não sendo necessário uma maior exposição. A Sra. Presidente conclui dizendo que a 

Câmara apenas enviará um convite a estas pessoas envolvidas no que hora aqui está 

sendo discutido, cabendo a elas aceitarem ou não, apenas gostaria que tudo fosse 

esclarecido, pois em muitos momento são muito criticados em sua função de 

Vereador(a), pois dizem que o Vereador (a) não trabalha e muitas outras coisas e isso 

os deixa muito magoados, pois não foram eleitos para aqui brincar, isso aqui não é uma 

brincadeira e por isso devemos mostrar o que realmente aconteceu. O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga comunica a todos que conforme combinado, a visita a 

Avenida Nossa Senhora da Assunção pelos Vereadores(as), Engenheira da Prefeitura 

e Secretário de Obras será realizada no dia 08 de março as 15 horas, uma visita mais 

que necessária, uma vez que a obra agora está sendo finalizada. Convida o Servidor 

Samuel para participar e fotografar toda equipe lá presente.  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 a Proposta de 

Emenda à Lei Orgânica nº 01/2022 que, ALTERA A REDAÇÃO DO § 5º, ARTIGO 61 DA 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE 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.  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 de uso da palavra requer informações concretas a respeito da reabertura da Creche 

Municipal e do EMEI, pois, os pais estão encontrando muita dificuldade em manter 

seus filhos em casa, tendo que pagar pessoas para olha-los, procedimento este caro, e 

que muitas vezes não tem condições para fazê-lo. Sem contar a perda destas crianças 

com a falta de convivência escolar com as outras crianças e para o seu aprendizado. 

Pede que a administração tenha piedade das famílias que tanto necessitam destes locais 

para deixarem seus filhos enquanto trabalham, lembrando que tudo em nosso 

Município já voltou ao atendimento normal e a creche e EMEI diante de todos os 

protocolos e cuidados sanitários necessários também precisam ser reabertos com 

urgência. Outro requerimento é quanto ao agendamento de consultas ginecológicas que 
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estão sendo realizadas em nosso Município, onde é designado apenas um dia do mês 

para este agendamento, e está havendo muita reclamação de que filas grandes de espera 

para o agendamento são formadas, com números de fichas limitadas, ou seja, a pessoa 

fica esperando por grande tempo e quando chega sua vez já não há mais vagas. Assim, 

pede que o Secretário da Saúde reavalie este processo de agendamento das consultas. 

Ressalta ainda que depois que a pessoa se consulta, faz os exames precisa novamente 

enfrentar a fila de agendamento em apenas um dia da semana e esse processo é bastante 

demorado, caso haja alguma urgência para verificação especializada deste exame, o 

tempo é um fator primordial neste atendimento. O Vereador Vitor Espedito Megda 

solicita um aparte e diz que seria interessante aumentar os dias destes agendamentos 

para estas consultas ginecológicas, pois assim, não formariam filas e nem pessoas 

ficariam sem fichas para este atendimento. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um 

aparte e sugere que um Ofício seja bem elaborado fazendo as devidas sugestões e 

pedindo esclarecimentos quanto aos horários e dias da semana em que são realizados 

estes atendimentos no Posto de Saúde e PSFs do Município. A Sra. Presidente diz achar 

pertinente a solicitação do nobre Vereador Luiz Carlos, e procurar saber direitinho este 

funcionamento, principalmente neste mês de março dedicado a mulher, solicitando 

todas informações necessárias. O Vereador Daniel fala da necessidade em dinamizar 

este atendimento para um diagnóstico mais rápido ao analisar o resultado dos exames. 

Reitera pedido de providências quanto a construção de passeio na Rua Major Pedro de 

Melo, a qual dá acesso ao Departamento Municipal de Educação, pois as crianças com 

o retorno das aulas presenciais precisam caminhar entre os veículos por falta deste 

passeio. Pede urgência da execução deste Projeto para uma maior segurança aos 

pedestres que transitam pelo local. A Vereador Vanda solicita um aparte e diz que 

diante da não execução do Projeto de construção destes passeios tão necessários, seja 

por questões orçamentárias ou outras demandas, que as laterais da referida rua sejam 

mantidas limpas e roçadas para uma maior segurança dos pedestres que por lá 

transitam. O Vereador Luiz Carlos diz que o Secretário da Saúde está assistindo a 

Reunião e se prontificou a dar os esclarecimentos necessários quanto ao agendamento 

das consultas ginecológicas e demais informações necessárias quanto aos atendimentos 

da pasta da saúde em nosso Município. Diz que o mesmo agendará a data para esta 

participação para prestação de contas e caso necessário utilização da Tribuna para esta 

explanação. O Vereador Daniel pede a população que faça os questionamentos 

necessários aos Vereadores, para que os mesmos tragam ao Secretário no dia em que 

ele for participar da Reunião da Câmara. Requer providências e calçamento da Rua 

Adão José Rodrigues de Souza, no Bairro Nova Cabo Verde, pois os moradores do 

local sofrem com os transtornos da lama, buracos, poeira e necessitam desta atenção 

da administração. Diz ser um trecho pequeno, cerca de 40 metros e poucos dias de 

trabalho do calceteiro. Salienta que os bueiros encontram-se entupidos e quando o 

servidor for fazer este serviço, pode chamar este Vereador que vos fala para ir ao local, 

pois sabe onde estes bueiros estão construídos, diz ser um local íngreme e está 

totalmente danificado pela força das enxurradas. O Vereador Luiz Carlos solicita um 

aparte e diz ser esta uma reivindicação antiga, desde as gestões passadas, mas tem 

certeza de que o serviço de calçamento do local será feito o mais rápido possível. O 
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Vereador Daniel informa que o manilhamento nas laterais da Rua já foi feito, restando 

a construção das bocas dos bueiros e calçamento da Rua, lembrando que já existem os 

bloquetes depositados próximos ao local necessitando apenas colocá-los. O Vereador 

João Paulo de Morais de uso da palavra requer o que segue: a) Requer que seja 

realizada manutenção em ponte existente no Bairro Porto Velho, nas proximidades da 

propriedade do Sr. João Mauro. b) Requer que seja instalado um bebedouro, ou uma 

outra forma de disponibilização de água na quadra de esporte do Bairro Chapadão, pois 

as pessoas que lá praticam esportes e atividades físicas ficam impossibilitadas deste 

acesso à água durante as atividades. Requer ainda, que se proceda a manutenção da tela 

ao redor de toda extensão da quadra, a qual encontra-se danificada possibilitando a 

entrada de pessoas quando a quadra já está fechada. Diz que por não ter água no local, 

os praticantes desporte precisam ficar incomodando os vizinhos para pedir água, diz 

ter ido ao local com o Sr. Bruno Leite, Diretor de Esportes, o mesmo se comprometeu 

a atender estes pedidos, mas até o momento nada foi feito. O Vereador Pedro Sérgio 

Aparecido solicita um aparte e diz ter ido fazer uma visita a quadra também, e 

presenciou o problema de danificação das telas ao redor da quadra, mas infelizmente o 

que ocorreu lá é vandalismo promovido por pessoas. Salienta que foi assumido um 

compromisso pelo Diretor de Esportes de disponibilizar água para as pessoas que 

frequentam a quadra de esportes, diz que o Vereador Paulinho está certo em cobrar, 

mas infelizmente a tela danificada da quadra não é atitude de crianças, porque crianças 

não vão rasgar uma tela daquela forma, fala que a quadra é aberta as 07 horas da manhã 

e fechada as 21 horas, aos finais de semana não sabe como funciona, mas aquele estrago 

lá não foi feito por crianças. Lembra que foi feita manutenção na quadra recentemente, 

a iluminação foi refeita e em breve a água será colocada lá. O Vereador Paulinho diz 

que a tela está danificada há tempos e precisa desta manutenção. c) Requer que seja 

feita pela Administração a regularização do lote onde consta a construção da sede do 

Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Chapadão (CODESCH), a Rua 

Goiás, nº 100, Bairro Chapadão, nesta Cidade de Cabo Verde, com averbação da 

edificação lá existente, visto constar somente o terreno. Informa que Deputados já se 

comprometem a enviar recursos para melhoria da sede do Conselho, mas precisa desta 

regularização para que o recurso seja destinado. Comenta sobre a demora da construção 

do campo de futebol do Bairro Chapadão, lembra que o recurso já está na conta da 

Prefeitura há tempos e a obra não se inicia, pede que o Executivo agilize esse processo, 

antes que o prazo para esta construção finalize e este recurso tenha que ser devolvido, 

salienta que todo trabalho feito com maquinários no local, está tomado pelo mato 

novamente, ou seja serviço desperdiçado diante da demora da construção do campo. 

Diz ter vergonha de caminhar pelo Bairro Chapadão, pois tudo que é pedido pelo 

Vereador do local é atendido e as pessoas cobram muito este Vereador que vos fala. O 

Vereador pede, mas quem executa é o Prefeito, e o mesmo não mostra boa vontade em 

atender as solicitações da população do Bairro Chapadão, tudo que foi solicitado por 

este Vereador até hoje foi solucionado, o Bairro parece estar abandonado, todo serviço 

iniciado não é finalizado. O Vereador Luiz Carlos solicita um aparte e diz que existia 

uma rede de energia elétrica de alta no local onde será construído o campo, a qual agora 

foi retirada do local e em breve a obra será retomada, fala da intenção da administração 
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ceder a outra parte do terreno para instalação de empresas no local. Lembra que a 

promessa de construção deste campo é bastante antiga, há mais de 20 anos, o nobre 

Vereador Paulinho está certinho em cobrar, mas tem a certeza de que em breve este 

compromisso da administração com o Bairro Chapadão será cumprido e a obra da 

construção do campo será retomada e finalizada. De uso da palavra o Vereador Pedro 

Sérgio Aparecido comenta sobre a pista de skate construída há tempos atrás nas 

proximidades do poliesportivo de nossa Cidade e que encontra-se em péssimo estado 

de conservação. Ressalta que tem sido bastante procurado por pessoas que praticam 

este esporte e cobram a melhoria do local. Assim, requer do Executivo Municipal que 

viabilize a reconstrução daquela pista, diante da grande demanda de praticantes deste 

esporte em nosso Município. Requer que seja instalada uma rede de vôlei na quadra de 

esportes do Distrito de São Bartolomeu de Minas e que seja disponibilizado um 

professor para a prática deste esporte no local, pois muitas pessoas estão pedindo e que 

esta necessidade seja atendida. Diz que esteve presente no Distrito de Serra dos Lemes 

e pode perceber uma árvore de grande porte existente perto da Igreja Católica e ontem 

quando saia da missa foi abordado pelo Padre Rovilson, que lhe pediu a realização de 

poda dos galhos desta árvore o mais rápido possível, pois estão sobre o telhado da 

Igreja. Reitera pedido de melhoria no atendimento a população pelo Posto de 

Atendimento do Bradesco, pois as filas são enormes neste local, as pessoas ficam por 

muito tempo aguardando atendimento e nem sempre são bem atendidas, se fazendo 

necessário uma intervenção do Município quanto a esta questão. Pede que além do 

Ofício feito por esta Casa, que o Executivo também interceda junto aos responsáveis 

pelo Banco em nosso Município para que melhore e dinamize este atendimento, pois 

como vem sendo feito, trata-se de uma falta de respeito com nossos cidadãos. Requer 

providências quanto ao local que o ônibus escolar pega os alunos, pois trata-se de um 

lugar perigoso, correndo risco de atropelamento dos alunos. E que aos finais de semana 

o mesmo seja estacionado em um local que não atrapalhe o trânsito e não fique 

estacionado na Avenida principal próximo ao mercado lá existente. Parabeniza todas 

as Mulheres do nosso Município pelo dia Internacional da Mulher, que será 

comemorado neste dia 08 de março. O Vereador Juscelino Tereza requer que seja 

realizada roçagem nas laterais da estrada rural e retirada de moita de bambu, próxima 

a propriedade do Sr. Marolo e Luiz Carlos, passando próximo a propriedade do Sr. 

Pedro Aurélio. Requer que seja realizado patrolamento e cascalhamento da estrada do 

Bairro Cata, pois a mesma encontra-se em estado precário de conservação. O Vereador 

Daniel solicita um aparte e diz que a ponte denominada “ponte do Maciá” está em 

estado precário de conservação e esta estrada rural mais parece um carreador de café, 

quase que intransitável, com buracos e mato alto. De uso da palavra o Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro pede que sejam encaminhados alguns Ofícios de pesares aos familiares, 

manifestando sentimentos pelo falecimento das seguintes pessoas: Sr. Miguel, Sr. 

Miguel Viana (Bairro Sertãozinho), Sra. Helena Borba, Sr. Sebastião da Silva, pai do 

Tibira, Sra. Sebastiana de Figueiredo. Requer que seja construído um quebra-molas, 

na Rua 12 de outubro, nas proximidades da residência do Sr. Tonhão (in memorian),  

pois, motoristas estão transitando por esta rua em alta velocidade. De uso da palavra a 

Vereadora Vanda Célia da Silva requer que seja construído passeio na Rua Praia 
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Formosa, no trecho onde finaliza a calçada do campo de futebol até as proximidades 

da curva que dá acesso a BR 146. Ressalta a importância da construção deste passeio 

diante do grande número de pedestres que transitam pelo local, sendo esta, uma rua 

bastante movimentada por veículos, causando perigo de atropelamento aos pedestres. 

Caso não haja essa possibilidade de construção do passeio imediatamente, ao menos 

que procedam a roçagem e limpeza das margens deste trecho da referida rua. Deixa a 

todas as famílias enlutadas, os mais sinceros sentimentos pelo falecimento de seus 

entes queridos. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga reitera 

pedido de manutenção da estrada rural que dá acesso a propriedade da Sra. Patrícia, no 

Bairro Cana do Reino, salienta que esteve presente no local e realmente a para se passar 

com o carro pelo local está muito difícil, pois os buracos são fundos e grandes. Lembra 

que a máquina já se encontra no Distrito de Serra dos Lemes, próximo a este local, 

assim pedem a possibilidade desse deslocamento da máquina até esta estrada para 

realização deste serviço. E pede ainda que faça manutenção no denominado “Morro do 

Murilo” para manutenção dos buracos lá existentes, os quais dificultam o trânsito dos 

veículos pelo local. Comenta sobre o Loteamento São Francisco no Distrito de Serra 

dos Lemes, o qual é considerado irregular, pois foi iniciado a partir de doação de lotes 

para pagamento de acertos trabalhistas por um fazendeiro do local, assim o loteamento 

surgiu sem a devida infraestrutura e agora a administração pública fica impossibilitada 

de investir recursos públicos para a melhoria do local. Lembra que foram recursos 

destinados por deputados(a), que não puderam ser investidos no local e tiveram que ser 

transferidos para outras localidades, inclusive ruas aqui de nossa Cidade. Assim, 

gostaria de uma resposta concreta do Executivo e do Ministério Público sobre o que 

deve ser feito legalmente neste Loteamento São Francisco para que possam solucionar 

este impasse e recursos públicos possam ser investidos no local, lembra que há rede de 

esgotos correndo a céu aberto, falta de iluminação pública e inexistência de 

calçamento, sendo que os moradores do local já pagam impostos como (IPTU e taxa 

de iluminação pública), assim pede que alguma providência junto ao Ministério 

Público seja tomada para uma definição concreta sobre o que fazer com relação a este 

problema deste loteamento. Requer que seja organizado os horários de funcionamento 

e turmas (idades) para utilização da quadra de esporte do Distrito de Serra dos Lemes, 

pois não há uma escala definida para esta utilização e já teve caso de criança se 

machucando no local. Diz não precisar ficar uma pessoa responsável no local não, 

somente que haja esta organização dos horários em local visível para esta utilização e 

controle. Que o Executivo converse com um dos servidores que trabalham no Distrito 

de Serra dos Lemes e veja a possibilidade de pagamento de algumas horas extras para 

que algum deles fique responsável por esta organização. O Vereador Luiz Carlos 

solicita um aparte e diz que hoje já iniciou o trabalho de dois profissionais na área física 

no Bairro Coelhos, e serão destinados dois estagiários na quarta-feira para o Distrito 

de Serra dos Lemes, os quais serão monitorados pelos professores Marcão e Andréia. 

O Vereador Vanderlei diz que pela manhã as crianças da escola já possuem um 

professor de educação física, assim pede que os horários destes estagiários, pois por 

volta do meio dia não adiantará nada, pois a demanda maior de jovens, adolescente é a 

noite, e a administração sabe disso. Poderia se inserir maior número de modalidades 
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esportivas, não só o futsal das crianças, mas vôlei, basquete e outros. O Vereador Pedro 

Sérgio solicita um aparte e diz que no dia que foi ao Distrito de Serra dos Lemes 

presenciou o campo de futebol sendo roçado em atendimento ao pedido do nobre 

Vereador e que está certo sim em pedir estes professores, não somente para o Distrito, 

mas também para as demais localidades do Município,  com cronogramas de horário, 

para que todas as idades se beneficiem da utilização da quadra,  pois esporte é saúde e 

vida.   Sugere que seja acordado entre a administração e um dos funcionários que 

trabalham no Distrito, para que fique responsável pela abertura da quadra no período 

noturno. O Vereador Vanderlei diz que muitas vezes quem liga a iluminação da quadra 

é uma criança e isso é muito perigoso. O Vereador Luiz Carlos se prontifica a interceder 

junto a administração por estas solicitações e deixa seu telefone sempre a disposição 

ao nobre Vereador Vanderlei para quando necessitar. O Vereador Vitor Espedito 

Megda solicita um aparte e diz que com relação aos professores de educação física, diz 

já ter se cansado de falar para o Bruno sobre o atendimento noturno lá, tanto para 

academia quanto para quadras esportivas que precisam ser no período noturno. Com 

relação a instalação de redes, diz ter pedido por várias vezes ao Sr. Bruno Leite, bolas 

e redes, mas não foi atendido e comprou com o próprio dinheiro, e entregue a Sra. 

Camila, diz não saber o que acontece, mas parece que a Secretaria dele não tem 

dinheiro para comprar os matérias necessários para o desenvolvimento e prática das 

atividade esportivas. Já tem um ano e meio de mandato e ainda não tem bola e redes. 

O Vereador Pedro Sérgio solicita um aparte e diz que quando o Vereador Vitor diz ser 

vergonhoso ter que comprar bolas com seu próprio dinheiro, não concorda com essa 

fala do nobre Vereador, e diz não sentir vergonha em doar uma bola as pessoas que 

praticam seus esportes, e diz quer todos precisam trabalhar juntos, diz ter conhecimento 

do que o Vereador Vitor doa muitas bolas para o pessoal do Bairro Coelhos, e isso não 

é vergonhoso não. O Vereador Vitor diz não ter falado ser vergonha o Vereador doar 

bola e sim vergonhoso o Diretor de Esportes não ter rede e nem bolas para destinar aos 

locais que necessitam para a prática de esportes no Município, depois de um ano e meio 

de mandato. O Vereador Daniel solicita um aparte e diz que o nobre Vereador Vitor 

está certinho, é vergonhoso sim, por que para uns se consegue o material e para outros 

não. O Vereador Pedro diz que vergonhoso foi pedirem materiais por oito anos 

passados consecutivos e não serem atendidos. O Vereador Daniel diz que inclusive era 

o mesmo diretor de esportes à frente da pasta hoje, diz que nós aqui não temos que 

ficar puxando saco de político não, temos que trabalhar do jeito certo. O Vereador 

Pedro diz que aqui ninguém está puxando saco, e sim pedindo da forma correta. A 

Vereadora Vanda solicita um aparte e diz ter conversado com o diretor de Esportes Sr. 

Bruno, e o mesmo a informou ter comprado bastante materiais esportivos e em breve 

serão distribuídos, salienta que moramos em um Município pequeno e é possível 

resolvermos estas questões solicitando, dialogando e sem agressões, não há 

necessidade disso. A Vereadora Maísa de uso da palavra requer que seja feita 

manutenção do calçamento da Rua Frei Martinho em toda sua extensão pois a mesma 

encontra-se bastante esburacada (proximidades da casa das Sras. Vera e Conceição) e 

que seja analisada a possibilidade de instalação de um corrimão na parte mais íngreme 

do morro para que os pedestres possam se apoiar ao subir e descer o local, 
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principalmente em dias chuvosos. A pedido dos moradores do local requerem que 

sejam instaladas câmeras, a fim de se inibir brigas e vandalismos no período noturno, 

quando se encerram o funcionamento de bar próximo a esta Rua. Requer que seja feita 

manutenção e cascalhamento da estrada rural do Bairro Retiro, nas proximidades das 

propriedades dos Senhores, Isaú Prado e Zezinho, pois a mesma encontra-se em estado 

precário de conservação.  Com relação as atividades físicas e falta dos matérias 

necessários, diz que em conversa com o Sr. Bruno Leite, o mesmo justificou o atraso 

devido problema na licitação, diz acreditar que não chegou tudo ainda, mas quando 

necessário entrem em contato com ele, que sempre estará disposto a nos atender da 

melhor forma possível. Diz ter se reunido na sexta-feira com a Vereadora Vanda e o 

Vice-Prefeito Sr. Marcelo onde foram compartilhadas as demandas de requerimentos 

do Legislativo e que os mesmos fossem atendidos com mais rapidez. Uma sugestão 

que gostaria de fazer ao Diretor de Esportes, é que como ainda  não temos uma pista 

de caminhada em nosso Município, que se intercedesse junto a Polícia Militar para que 

no período noturno de aproximadamente duas horas, das 18 as 20 horas por exemplo, 

se impedisse um lado da Avenida em toda sua extensão para que as pessoas que gostam 

de fazer caminhadas pudessem realizá-la com segurança, tratando-se de superfície 

plana onde poderíamos praticar uma atividade física com maior comodidade. Seria uma 

solução paliativa até que uma pista para caminhada seja construída. O Vereador Vitor 

Espedito Megda de uso da palavra salienta que como representantes do povo 

precisamos dar ciência de tudo que acontece em nosso Município e diz achar 

importante que os recursos destinados pelos Deputados ao nosso Município sejam 

divulgados, se faz necessária esta transparência, pois em anos eleitorais caem 

candidatos de paraquedas em nosso Município, que nunca fizeram nada por nosso povo 

e acabam angariando inúmeros votos, prejudicando assim o desenvolvimento do nosso 

Município. Reitera pedido de manutenção e cascalhamento das estradas vicinais de 

nosso Município, diz ser a quinta vez que faz esta mesma solicitação, por diversas 

vezes disse aqui que em alguns lugares apenas uma caminhão de cascalho resolve o 

problema e que os moradores do local se prontificam a esparramar o cascalho nas 

estradas, mas não é atendido. Diz que o Sr. Donizete Costa, do Bairro Fundão dos 

Cardosos precisou do atendimento feito pela ambulância do SAMU, e o veículo 

encravou na estrada, causando grande transtorno, e isso não pode acontecer, trata-0se 

de um absurdo, lembra que estrada é saúde. Diz que a Prefeitura está indo realizar obras 

nas estradas rurais e retirando as cercas de arame e após finalizar o serviço não recoloca 

a cerca de arame no local, deixando as propriedades abertas (propriedades do Graia, 

Nem Costa dos Esteves, Sra. Cláudia) e isso não pode acontecer. Diz ser um 

requerimento e ao mesmo tempo uma crítica construtiva para a administração se atentar 

mais a estes detalhes.  O Vereador Paulinho solicita um aparte e diz que sobre recursos 

destinados por Deputados ao Município, se faz necessária esta divulgação sim, pois o 

Deputado Emidinho Madeira diz ter destinado cerca de dois milhos de reais para Cabo 

Verde e não se fala no nome dele e a população nem fica sabendo destes recursos 

destinados. O Vereador Daniel concorda com as palavras do nobre colega e diz que 

quando vem alguns Deputados aqui, mal desce do carro e já tiram fotos com ele para 

postar no site da Prefeitura, está certo, pois se está mandando dinheiro para o 
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Município, é louvável a atitude, pois trata-se de uma obrigação do Deputado que teve 

votos aqui destinar recursos para o Município,  mas deve ser igual para todos, pois, o 

Emidinho destinou no ano passado ao Município mais de um milhão reais e não há 

nenhuma foto na página da Prefeitura divulgando isso, a partir do momento que os 

recursos caem na conta da Prefeitura não custa nada divulgar o Deputado que está 

destinando e ainda o agradecendo. O Vereador Luiz Carlos solicita um aparte e salienta 

que cada Deputado tem sua assessoria de imprensa para fazer este tipo de divulgação, 

pois cada Deputado possui sua relação de destinação de recursos e é um direito do 

Deputado fazer essa divulgação. Ressalta que diversos recursos enviados como para o 

hospital, Lar Santo Antônio, APAE, não faz parte da Prefeitura e não tem como ser 

divulgado no site da Prefeitura e sim, a assessoria de imprensa do Deputado deveria se 

responsabilizar por esta divulgação. O Vereador Daniel rebate e diz que a Prefeitura 

deve sim fazer essa divulgação. O Vereador Luiz Carlos diz que como representante 

do Deputado Emidinho, o nobre Vereador Daniel deveria trazer as informações a esta 

Casa e fazer a divulgação destas destinações de recursos ao Município. O Vereador 

Daniel insiste em dizer ser esta uma obrigação da Prefeitura, e pede para que façam 

esta divulgação.  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 a 

Vereadora Vanda faz a leitura de uma mensagem dedicada ao dia das Mulheres: “Tire 

o Pó se Precisar”, autor desconhecido. A Sra. Presidente também fez a leitura de uma 

mensagem de Cora Coralina, dedicada a Mulher. E finalizou a Reunião dizendo: 

Amanhã será dia 08 de março, dia Internacional das Mulheres, uma data para ser 

festejada não somente no dia 08 de março, mas todos os dias do ano. Que tenhamos 

um olhar especial a estas lutadoras que com tanto amor desempenham seu papel de 

mãe, pai, profissional em inúmeras áreas, que cuidam de seus lares e de suas famílias 

e não medem esforços para promoverem a harmonia e a paz por onde se fazem 

presentes. Parabéns a todas as Mulheres por esta grande importância desempenhada na 

vida de todos diariamente. Deixo aqui todo meu reconhecimento e agradecimento por 

este ser tão especial denominado Mulher. 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 14 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     

_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido 
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_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 


