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

REALIZADA NO DIA 12 (DOZE) DE SETEMRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos doze dias do mês de setembro 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 de Assis, 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 de forma 

presencial: 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 ao 

Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho 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, não há 

correspondências para serem lidas. Em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. 

Não há munícipe inscrito para utilização da Tribuna Livre. Em seguida a Sra. 

Presidente consulta o Vereador Segundo- Secretário, Sr. Vanderlei Aparecido Braga, 

se há inscritos para utilização da palavra livre. Este informa que estão inscritos o(a) 

Vereador(a): Daniel Galdino Barbosa Filho e Vanda Célia da Silva.  De uso da palavra 

o Vereador Daniel parabeniza o Sr. “Pantera” e demais organizadores, por realização 

de evento AEROTERA neste final de semana, o qual animou as inúmeras pessoas que lá 

estiveram e prestigiaram o mais novo acontecimento em nosso Município. Comenta 

sobre o pagamento do auxílio aos estudantes universitários, que segundo informações 

dos alunos este pagamento não é realizado há 4 (quatro) meses e isso está causando 

grandes transtornos na vida dos estudantes, lembrando se tratar de uma grande ajuda 

para que deem continuidade a seus estudos, neste tempo tão difícil de crise financeira 

por que todo povo brasileiro atravessa. Vale ressaltar, que estes estudantes estiveram 

presentes nesta Casa Legislativa no dia 08 de agosto de 2022, onde reivindicavam o 

transporte totalmente gratuito aos alunos que estudam em Municípios vizinhos e em 

Reunião realizada junto com o Executivo, Vereadores e representante dos alunos ficou 

definido que o valor do auxílio seria reajustado em 50%(cinquenta por cento) do valor 

pago atualmente, através de Decreto a partir do mês de setembro. Assim, pede que 

providências urgentes sejam tomadas pela administração e o pagamento do auxílio seja 

efetuado e atualizado o mais rápido possível. Diz que no momento oportuno da 

Reunião solicitará envio de Ofício ao Executivo. O Vereador Juscelino solicita um 

aparte diz ter conversado com o Sr. Prefeito, o qual informou que pagaria o auxílio aos 

estudantes até o dia 10 de setembro, com certeza até amanhã este recurso ser destinado 

aos alunos. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido solicita um aparte e diz que também 

foi procurado por alunos que informaram sobre o atraso do repasse do auxílio e pede 

que o Executivo realize o pagamento o mais rápido possível e quando for se elaborar o 

Ofício ao Executivo que requeria que este pagamento do auxílio seja realizado 

mensalmente para que os alunos não sejam prejudicados. O Vereador Luiz Carlos 
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Ribeiro solicita um aparte e diz não estar inteirado sobre o assunto, e caso os repasses 

do auxílio aos alunos estejam mesmo atrasados precisam ser feitos o mais rápido 

possível, lembrando que os Vereadores já foram informados da impossibilidade de 

pagamento deste auxílio mensalmente por parte da administração. De uso da palavra a 

Vereadora Vanda Célia da Silva manifesta seu agradecimento de forma muito especial 

a pessoa da Diretora da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães, Sra. 

Analy de Souza Dias e Sousa e Professora Daiane pelo Projeto Vida realizado na 

Escola pelo 1º ano do ensino médio, onde venceu o “PROJETO AMIGO DE QUATRO 

PATAS”, salienta que arrecadaram uma grande quantia de ração para serem distribuídas 

aos animais em situação de rua. Deixa seu reconhecimento e gratidão por esta 

realização, demonstrando que a educação em nosso Município está abraçando esta 

causa em prol da vida dos animais, seres indefesos que necessitam de nossos cuidados 

para sobreviverem. Agradece todos que contribuíram e participaram deste Projeto tão 

importante e bonito. Agradece também a todos os professores que em algum momento 

do desenvolvimento de suas disciplinas abordaram o tema, lançando uma semente no 

coração dos alunos para o cuidado e proteção dos animais. Comenta que esteve na 

Secretaria de Saúde e observou um comunicado lá fixado, pedindo as pessoas que 

fizeram seus exames, que possam ir buscá-los na Secretaria, pois lá constam inúmeros 

exames que foram realizados e não foram retirados pelas pessoas. Lembrando que esta 

ação da não retirada dos exames para mostrá-los aos médicos implica no aumento de 

pedidos de novos exames e filas para a realização dos mesmos, sem necessidade, pois 

a pessoa não conclui o ciclo de tratamento de saúde iniciado, demonstrando falta de 

comprometimento com sua própria saúde. Pede que os munícipes se atentem a esta 

solicitação da Secretaria e busquem seus exames. Comenta que na quarta-feira (24) a 

prefeitura municipal de Cabo Verde, via Secretaria de saúde, lançou o projeto “Olhos 

Saudáveis”, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Olhos 

Saudáveis é o novo programa que oferece exames gratuitos de retinopatia diabética. 

Em parceria com a UFMG, a cidade será pioneira na região neste exame e será pólo 

para cidades como Guaranésia e Juruaia. A retinopatia diabética é uma lesão da retina 

(estrutura transparente e sensível à luz, localizada na parte posterior do olho) que tem 

como causa o diabetes. Os vasos sanguíneos na retina podem deixar escapar líquido e 

sangue. Com o exame, a cidade, além de diagnosticar, também trabalhará na prevenção 

da doença em pessoas com diabetes. Alunos e professores da UFMG estiveram no 

município para o lançamento do programa, capacitação dos profissionais de saúde e no 

acompanhamento do mutirão que foi realizado no dia 25 em mais de 100 pessoas. “O 

Projeto Olhos Saudáveis vem para ratificar nossa parceria sólida com a UFMG. Cabo 

Verde mantem programas com a Universidade desde o ano passado. A qualidade do 

nosso serviço na saúde pública e a ótima relação com o corpo docente e discente da 

Universidade fizeram com que a coordenação do Curso de Medicina olhasse nossa 

cidade como referência na região. Estamos adquirindo o equipamento e o nosso povo 

terá em dias o resultado de um exame que demorava meses até ficar pronto.”, salientou 

o secretário de Saúde Ademir Coutinho. A UFMG atua em Cabo Verde desde 2021 

enviando alunos do último ano do Curso de Medicina para vivenciar o dia a dia nos 

ESF’s do município. Até agora, mais de 10 universitários já estiveram em Cabo Verde 
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atendendo a População via Internato Rural, estágio de caráter obrigatório aos 

estudantes para propiciar vivência, de forma autônoma, da realidade sanitária nos 

municípios. A UFMG foi a primeira a instalar um programa desse tipo no Brasil. O 

exame feito em Cabo Verde é enviado instantaneamente para o Hospital das Clínicas 

de Belo Horizonte, parceira da UFMG. A equipe de oftalmologia elabora o laudo e 

retorna à Secretaria de Saúde. Tudo via telemedicina e de forma gratuita à população.  

Para o prefeito Cláudio Antônio Palma “Cabo Verde precisa cada vez mais abrir novos 

horizontes e aproveitar todo o conhecimento que brota das instituições de ensino 

superior. E ter uma parceria com uma das melhores universidades do país comprova 

que a saúde do município vai bem e, mais do que isso, o que há de mais moderno na 

área está sendo usado na população de Cabo Verde e, agora, também da região. A partir 

deste exame de retinopatia, a gente deixa de enviar pacientes para outras cidades e 

estamos aptos a receber pessoas de fora para exames que só o nosso município faz 

gratuitamente”. Comenta que serão retomadas as aulas de violão ministradas pela 

professora Cássia Navarro, através do grupo Aprendizes, para crianças e adultos, 

contato através do número: 9 97187505, nos horários das 18 horas para crianças e 19 

horas para adultos. 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 das mesmas, 

averiguando seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem 

emendas. Como não há Projetos para serem encaminhados, 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 seja oficiado ao 

Executivo requerendo que o pagamento do auxílio aos estudantes que estudam em 

cidades vizinhas de nossa região seja efetuado com urgência, pois os alunos necessitam 

deste recurso para dar continuidade aos seus estudos. Requer que seja analisada a 

possibilidade do caminhão de lixo passar todos os dias, ou dia sim, dia não, no Bairro 

Santa Edwirges, para que o lixo não fique acumulado por tanto tempo nas residências 

dos moradores do local, lembrando que o caminhão de coleta passa pelo Bairro a cada 

três dias. Caso este pedido seja possível, que esta realização seja disponibilizada 

também aos Bairros Olaria e São Carlos, onde a coleta não é diária, evitando assim que 

o lixo fique acumulado e causando mau cheiro nas residências. Requer providências 

urgentes quanto ao aparecimento de pernilongos na Cidade, pois está havendo grande 

reclamação dos moradores dos Bairros Olaria e Primavera. Pede que seja realizada 

dedetização com fumacê em toda cidade, a fim de se controlar a proliferação deste 

inseto que tanto incomoda nos períodos noturnos. De uso da palavra o Vereador João 

Paulo de Morais requer que seja realizada manutenção da estrada rural do Alto do Sapé, 

nas proximidades da propriedade dos Sres. Silvio Batista e Tiãozinho, pois a mesma 

encontra-se em estado precário de conservação, dificultando a entrada nos sítios dos 

proprietários citados. Reitera pedido de manutenção da estrada rural do Bairro rural 

Barba do Bode, pois a mesma encontra-se em estado precário de conservação, 
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dificultando o trânsito de veículos pelo local. De uso da palavra o Vereador Vitor 

Espedito Megda reitera a pedido dos moradores do Bairro Esteves, de mudança de 

lugar da academia ao ar livre que lá foi instalada, pois a mesma foi instalada em um 

local de difícil acesso aos moradores, assim, pede que os equipamentos da mesma 

sejam retirados deste lugar onde foram instalados e que seja reinstalados mais próximo 

e em local de mais fácil acesso aos moradores do Bairro. Requer ainda, que um 

parquinho infantil seja instalado no Bairro para que as crianças tenham um local para 

brincar. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva requer que seja enviado 

um Ofício de pesares a família da Sra. Lucilene Amarante Coutinho, manifestando 

sentimentos pelo falecimento de sua mãe na semana passada. Requer que seja instalado 

um redutor de velocidade e pintura de uma faixa de pedestres na Rua Quintino 

Bocaiuva Bairro Chapadão, próximo as residências de nºs 14 e 32, pois veículos 

transitam em alta velocidade pelo local podendo ocasionar atropelamento de pedestres. 

Requer a pedido de vários moradores(as) do Distrito de São Bartolomeu de Minas, que 

um local seja disponibilizado para a reunião dos artesãos(ã) do local confeccionarem 

seus trabalhos manuais. De uso da palavra a Vereadora Maísa Renata Batista Gianini 

e Vereador Juscelino Tereza requerem que seja realizada manutenção no calçamento 

da Rua André Ventura, próximo a antiga Delegacia de Polícia, pois há muitos bloquetes 

soltos danificando veículos que por lá transitam. De uso da palavra o Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga requer informações sobre uma data para o início dos cursos 

de costura que serão ministrados no Distrito de Serra dos Lemes, pois com o final da 

colheita do café, as pessoas estão impacientes para o começo deste curso que tanto 

beneficiará as pessoas através de uma renda extra quando iniciarem suas produções. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro sugere que este Ofício seja encaminhado ao Executivo e 

a Sala Mineira para maiores providências. 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 passa-se a apreciação, discussão e votação do Projeto de Lei e 

encaminhado nesta Casa Legislativa. Solicita a Vereadora Secretária Vanda que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.230/2022 que, AUTORIZA 

A MAJORAÇÃO DO VALOR DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO 

CISLAGOS E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete o referido 

Projeto a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores 

podem se manifestar. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do 

Projeto de Lei. Parecer. Apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça e redação e 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, a propositura recebeu parecer 

favorável à sua discussão e votação em plenário, pois não encontra nenhum óbice legal 

quanto a sua matéria e forma, bem como, quando da sua elaboração, foram respeitadas 

as legislações pertinentes ao assunto. Apreciado pelas demais comissões permanentes, 

o projeto recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em plenário, pois se 

refere a uma adequação contábil/orçamentária, visando aumentar o valor anteriormente 

previsto, para fazer frente às despesas de contribuições ao CISLAGOS, já que o valor 

inicial não será suficiente para custear as contribuições até o final do presente exercício 

financeiro. O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. A Sra. 

Presidente submete o referido Projeto à votação dos Senhores(a) Vereadores(a). Os 
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Senhores Vereadores(a) podem se manifestar. O Projeto é aprovado, por todos(a) 

Vereadores(a) presentes, sem emenda. A Sra. Presidente anuncia a aprovação dos 

Projetos de Lei de nº 2.230/2022, por todos Vereadores(as) presentes, sem emenda. 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 19 de setembro 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 

    

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 


