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

REALIZADA NO DIA 30 (TRINTA) DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, no horário das 

dezenove horas, no Salão Nobre “Luiz Ornelas de Podestá”, edifício próprio da Câmara 

Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência da 

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini, e Secretariada pelo Vereador Segundo 

Secretário, Sr. Vanderlei Aparecido Braga,  reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo 

Verde, em caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com 

presença verificada pelo Vereador Vanderlei Aparecido Braga dos Senhores 

Vereadores: João Paulo de Moraes, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa 

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

do(a)Vereador(a):  Daniel Galdino Barbosa Filho e Vanda Célia da Silva, devidamente 

justificadas.  Em seguida, a Sra. Presidente solicita ao Vereador Vanderlei Aparecido 

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

Sessão Ordinária. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os presentes 

e passa-se a fase do EXPEDIENTE, a Sra. Presidente solicita a Assessora Legislativa 

que proceda a leitura das correspondências constantes no expediente, as quais ficarão 

arquivadas nas dependências da Secretaria da Câmara. A matéria é considerada de 

deliberação pelos(as) Senhores(as) Vereadores(as) presentes. Em seguida, passa-se ao 

USO DA TRIBUNA LIVRE. Consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo em 

conceder a palavra ao Senhor Marcos Navarro Miliozzi que falará sobre sedentarismo 

e os males causados a saúde. Diante da concessão da palavra por todos Vereadores 

presentes, passa a palavra ao Sr. Marcos. De uso da palavra manifesta seu 

agradecimento por esta oportunidade e diz ser importante uma reflexão sobre o 

momento histórico que estamos vivenciando diante desta pandemia e  que tem sido 

muito triste. Diz que precisamos ter um maior cuidado com nosso corpo diante de 

estudos demonstrados pela ciência e pela pesquisa. É claro que o Brasil não tem 

condições de realizar a testagem da população em massa, como colégios particulares 

que realizam até 3 testes em seus alunos e servidores para uma total adesão as aulas, o 

país no entanto, parece que prefere trabalhar as cegas, sem testagens, quando o ideal 

seria se fazer este teste de forma constante, pois seria a única forma de mapear o vírus. 

E através de determinações legais e Decretos as aulas presencias serão retomadas, mas 

só se esqueceu de comunicar o vírus que as aulas serão retomadas, pois a situação 

continua agravante. E diante deste fato e dentro da responsabilidade que lhe cabe como 

professor de educação física deixa sua mensagem as mulheres responsáveis por 

estarmos todos aqui neste mundo e lembra que estamos encarnado em nosso corpo e 

acredita que dentro de uma manifestação de fé o primeiro santuários para darmos 

graças a Deus é efetivamente nosso corpo. Fala da necessidade em se oferecer a 
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população um centro de atendimento que possa contar com professor de educação 

física, nutricionista, psicólogo, médico, fisioterapeuta, pessoal da enfermagem para 

que possamos oferecer programas que possam minimizar o  desgaste que o tempo 

produz na estrutura corporal. Ressalta que o tempo passa para todos e por isso a 

importância de cuidarmos do nosso corpo através de alimentação saudável e prática de 

exercícios físicos diariamente, que sejam trinta minutos diários, mas que seja 

dispensado um tempo para nós mesmos. Diz se tratar de um trabalho amplo que inclui 

o repensar de nossas calçadas e ruas para uma melhor mobilidade das pessoas, pois 

vemos as dificuldades encontradas pelas pessoas com  deficiências físicas para se 

locomoverem. Comenta sobre a necessidade de previsão para que as coisas não venham 

ocorrer de forma sem controle, lembra que em breve o período chuvoso se iniciará e se 

faz necessário a limpeza das bocas de lobo próximo ao poliesportivo pra que não ocorra 

alagamentos nos locais, ou seja, uma preparação para o que virá futuramente e essa 

previsão é a mesma para o corpo, existe uma tragédia anunciada, causada pelo 

sedentarismo, inúmeros casos de diabetes, pressão arterial, osteoporose, e outros males 

que precisam ser amenizados e combatidos através da atividade física, diz ser um 

comprometimento de todos. São pequenas coisas que podem fazer a qualidade de vida 

das pessoas um pouco menos sofrida. Diz que o melhor local para se instalar um centro 

de treinamento em Cabo Verde seria no clube AECV, erradicaria o analfabetismo 

aquático e seria um espaço maravilhoso pra práticas de esporte, que se organizasse 

congresso, simpósios com a participação de especialistas vinculados a saúde pública e 

profissionais da educação física e outras áreas de conhecimento a fim de despertar o 

interesse de cuidado com o corpo. Neste momento procedeu a leitura de um poema de 

sua autoria, em homenagem “A Mulher”, a qual em sua opinião é a encarnação da 

divindade. E deixa uma reflexão: Os seres humanos, são desumanos, quando se tratam 

de seus semelhantes, infelizmente.  O Vereador Vitor Espedito Megda indaga qual o 

melhor horário para se fazer caminhada. O Professo Marcos diz que o melhor momento 

para caminhar é quando sentir vontade, não há hora específica, admire a natureza, deixe 

os pés em contato com a terra, converse consigo mesmo e com seu corpo, sinta a 

energia que vem da terra e verás os benefícios em seu corpo. Se coloca à disposição 

para o que dele precisarem.  A Sra. presidente manifesta agradecimentos pela presença 

do Professor Marcos aqui nesta Casa nesta noite, fazendo esta explanação sobre a 

importância de uma melhor qualidade de vida através da prática de esportes, e diz se 

tratar de um alerta para todos nós buscarmos alternativas saudáveis para prolongar 

nossa vida aqui na terra. Em seguida a Senhora Presidente indaga ao Segundo 

Secretário, Vereador Vanderlei Aparecido Braga se há algum inscritos para utilização 

da palavra livre. O Vereador Segundo Secretário informa que está inscrito o Vereador 

Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos comenta sobre esta aula 

sobre sedentarismo e cuidados com a saúde passada anteriormente pelo Professor 
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Marcão e  diz sentir-se até envergonhado por ser tão sedentário e que precisa mudar de 

vida através dessas instruções nos dadas para uma melhor qualidade de vida. Diz ter 

trazido algumas informações sobre a atuação da administração em todo Município. Diz 

que quanto a ponte localizada no Bairro São João as aduelas serão instaladas até quarta- 

feira, estão esperando a máquina terminar um outro serviço para ir realizar este. Na 

denominada Ponte da Nilda Brasil na ponte alta os serviços foram realizados hoje. 

Foram realizados serviços de reparos na Ponte Vico Deco próximo ao centro de eventos  

hoje também. Reparos em mata-burros próximo igreja São Boaventura serão realizados 

até quinta-feira. Na ponte que vai da propriedade do Sr. Sebastião Neri será feita 

manutenção amanhã com substituição de pranchas de madeira. Também estão 

esperando o Cesar para arrancar cascalho para começar a cascalhar as estradas rurais. 

Foram instaladas lixeiras próximo a antiga escola São Miguel, na entrada José Olímpio, 

na entrada do Bairro Cambuí,  na entrada do fumaça alto do Chamão e na entrada do 

Major Distrito de São Bartolomeu de Minas, na entrada do Bairro Córrego, na  entrada 

do lixão. Informa que serão construídas mais lixeira para serem instalados em outros 

pontos do Município. Informa que no dia de hoje o Prefeito estava reunido com o 

Deputado Antônio Carlos Arantes em Belo Horizonte, em busca de mais recursos para 

beneficiar a população cabo-verdense. O Vereador Vitor Espedidto Megda indaga 

sobre a instalação de lixeiras em sua região, pois por muitas vezes já fez esta solicitação 

e até hoje não foi atendido, pede que o nobre Vereador interceda junto ao Executivo 

solicitando a colocação de aduelas em um passador de gados próximo a propriedade 

do Sr. “Graia”. Luiz Carlos diz que outras lixeiras serão confeccionadas e com certeza 

serão instaladas no Bairro Coelhos e demais Bairros próximos. O Vereador Pedro 

Sérgio Aparecido indaga a pedido do munícipe Ivair, sobre a manutenção das pontes 

existentes no Bairro Fundão, se há uma data para a realização dos serviços necessários 

nas mesmas. Luiz Carlos responde que com certeza em breve os serviços solicitados 

serão realizados pela administração, mas que reforçará o pedido. 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 seu conteúdo. A Ata é aprovada 

pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. Na sequência, encaminha o Projeto 

de Lei nº nº 2.184/2021 que, DISPÕE SOBRE O INCENTIVO AO CIRCO E PARQUE DE 

DIVERSÕES ITINERANTES, QUE SE INSTALAREM NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE -MG E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

demais Comissões Permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer e 

apreciação em Plenário. Em seguida, passa-se a solicitação de envio dos 

Requerimentos pelos Senhores Vereadores(as). A Sra. Presidente indaga se algum 
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Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. O Vereador João 

Paulo de Morais: a) Requer que seja instalada uma lixeira grande na Rua Quintino 

Bocaiuvas, nas proximidades da AGROPET e Bar do Róger, para que os moradores 

próximos ao local depositem seus lixos, evitando que os cães espalhem lixos pelas ruas 

dificultando o trabalho dos coletores. Comenta sobre a péssima condição de 

conservação que se encontra todo o calçamento da Rua Quintino Bocaiuvas, faz 

demonstração dos calçamentos soltos através de foto e diz que tem sido muito cobrado, 

pois já fez este pedido por várias vezes e até hoje não foi atendido, que seja realizada 

esta manutenção com urgência, pois carros ficam danificados e pedestres caem nestas 

pedras soltas. O Vereador Luiz Carlos requer que seja enviado Ofício de Pesares a 

família da Sra. Maria Conceição de Souza, manifestando sentimentos por seu 

falecimento, 106 anos de vida, vividos com alegria, fé e disposição, que só deixará 

boas lembranças aos familiares e a todos que a conheciam. A Sra. Presidente comenta 

que a Sra. Mariinha deixou um legado, uma mulher forte que deixou este mundo aos 

106 anos, uma cabo-verdense que deixará muita saudade e ótimas lembranças a todos 

que a conheceram. A Vereadora Maísa Renata Batista Gianini: a) Requer que seja 

analisada a possibilidade da Prefeitura Municipal continuar concedendo cesta básica 

as pessoas de baixa renda, que se aposentam, as quais recebem salário mínimo ou até 

um salário e meio. Que a Prefeitura realize este levantamento de custos e possa 

acrescentá-lo no próximo orçamento, pois, os salários dessas pessoas  automaticamente 

ao se aposentarem, é reduzido e ainda perdem o benefício da cesta básica concedido 

pela Prefeitura o que dificulta e piora muito a qualidade de vida destes aposentados.  

b) Requer que sejam realizadas melhorias no morro da Rua Frei Martinho, o qual está 

com grande quantidade de ondulações. Que seja analisada a possibilidade de 

pavimentação desta Rua, pois os moradores reclamam muito das dificuldades 

encontradas para subir e descer esta rua tão inclinada e com paralelepípedos muito lisos 

e irregulares, lembrando que a calçada existente não dá para ser utilizada diante da 

grande quantidade de degraus. c) Requer ainda, uma maior atenção e melhorias na Rua 

Vareador Antônio Firmino de Carvalho, por se tratar de uma Rua muito íngreme, 

pedras lisas e com muitos buracos. Assim, pede que seja feita a manutenção deste 

calçamento evitando acidentes com veículos e principalmente com pedestres que 

transitam pelo local. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga agradece as informações 

prestadas pelo Vereador Luiz Carlos anteriormente sobre as lixeiras instaladas que há 

tanto tempo vem sendo solicitadas e que possam ser instaladas em outros pontos de 

todo o Município, evitando com isso a poluição visual de lixos espalhados pelas 

estradas e principalmente evitando-se a poluição ambiental. Reitera pedido de 

instalação de uma academia ao ar livre no Bairro São Benedito. Requer a pedido de 

uma moradora do Bairro Capitães, manutenção de uma ponte que faz divisa com o 

Município de Divisa Nova e manutenção em uma passagem de gado nas proximidades 
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da propriedade do Sr. Jaime. Informa que foram instaladas as placas com nomes das 

Ruas no Distrito de Serra dos Lemes e ficou muito bom, facilitando a vida dos 

entregadores de mercadorias e encomendas, diz ser um pedido feito há muito tempo e 

que agora foi atendido. Diz que os moradores estão muito satisfeitos com esta 

instalação. A Vereadora Maísa aproveita a oportunidade para indagar ao Vereador Luiz 

Carlos sobre a pavimentação da estrada rural que faz ligação entre Cabo Verde e 

Distrito de Serra dos Lemes. Luiz Carlos responde que a informação que se tem é de 

que até as proximidades da propriedade do Sr. João Francisco será feito o mais rápido 

possível, depois o outro trecho que faz ligação com o Bairro São Miguel e Município 

de Areado demorará um pouco mais, pois está aguardando a liberação dos recursos 

estaduais para esta realização. O Vereador Vitor Espedito Megda requer a instalação 

de um redutor de velocidade na Rua Luiz Ornelas de Podestá, próximo a assessoria de 

contabilidade TL Contábil, pois motoristas imprudentes estão transitando em alta 

velocidade por esta localidade, podendo ocasionar acidente. Requer que sejam 

instaladas aduelas no passador de gado existente nas proximidades da propriedade do 

Sr. “Graia”, no Bairro Esteves. O Vereador Vanderlei comenta ser um sonho esta 

pavimentação da estrada rural que liga a cidade ao Distrito de Serra dos Lemes, diz 

acreditar e confiar muito na palavra do Prefeito e do Deputado Antônio Carlos Arantes 

na realização deste Projeto Piloto em nosso Município. Lembra que no passado foi feita 

uma promessa de pavimentação desta mesma via, o que não aconteceu. Assim gostaria 

de solicitar ao Prefeito Municipal que nos encaminhasse por escrito como será 

realizado o serviço, se já há data prevista para o início das obras, pois tem sido muito 

cobrado pelos munícipes e havendo esta resposta por parte do Executivo fica mais fácil 

para os Vereadores informar a população. O Vereador Luiz Carlos lembra que esteve 

presencialmente junto ao Secretário Estadual responsável por esta pasta, o qual 

demonstrou muita boa vontade em desenvolver e executar este Projeto Piloto o mais 

rápido possível, mas diante de todo processo burocrático existente não especificou 

datas a serem cumpridas, assim acha por bem convidar o Prefeito Claudinho para um 

melhor esclarecimento quanto a este assunto, mas diz acreditar que até o final desta 

legislatura a pavimentação da referida estrada rural será concluída.  Ressalta a grande 

demanda de serviços e de maquinários para a efetivação desta obra. O Vereador 

Vanderlei diz acreditar muito no trabalho do Prefeito e do Deputado Carlos Arantes, 

lembra do recurso que ganhou na legislatura passada para ser investido no Bairro São 

Francisco Distrito de Serra dos Lemes através da Deputada Dâmina e isso não foi 

possível, não aconteceu. Comenta sobre o belíssimo trabalho realizado pela gestão 

atual, iniciado  no loteamento São Francisco e assim que tiver os Pareceres Judiciais 

tem certeza de que as obras serão finalizadas e só de ter aterrado os locais que 

necessitavam de aterro já melhorou demais, os bloquetes retirados de ruas da Cidade 

estão sendo encaminhados para lá, e após os servido da COPASA, os bloquetes 
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poderão ser colocados. Deixa seu sincero agradecimento a família do Sr. Juvenil Leite 

da Costa por ter vendido um pedaço de terra a COPASA  para a construção da ETE no 

Distrito DE Serra dos Lemes, ressalta a importância do Sr. Renato Ganso ter 

conversado com o Sr. Juvenil também e mostrado a importância desta ETE para o 

loteamento São Francisco, através da canalização dos resíduos de esgotos produzidos 

pelas residências do local. Em seguida, a Sra. Presidente consulta se todos os 

Senhores(as) Vereadores(as) estão de acordo com envio dos requerimentos. Todos se 

manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão enviados em nome desta Casa 

Legislativa. Na sequência a Sra. Presidente passa a discussão, apreciação e votação de 

Projeto que se encontra encaminhado nesta Casa Legislativa. Solicita a Assessora 

Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar 

nº 181/2021 que, ALTERA A DENOMINAÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE, 

AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO ECOLÓGICO RURAL E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de Lei Complementar a 

apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis a aprovação do 

Projeto em discussão, visto que atende todos os requisitos legais e constitucionais 

concernentes à matéria, razão pela qual está revestida de legalidade e juridicidade, 

resultando a propositura em adequações da estrutura administrativa, de forma a atender 

as necessidades da atual administração. Analisado pelas demais Comissões 

Permanentes, as mesmas emitiram parecer favorável à sua discussão e Votação em 

Plenário, pois, levando-se em consideração que a administração geriu o município no 

presente ano com base no orçamento programa da gestão anterior, bem como manteve 

a estrutura administrativa por ela estabelecida, a presente propositura tem por escopo 

adequar as atribuições e nomenclaturas da secretaria, conforme a necessidade hodierna, 

ademais, necessário se faz mencionar que a propositura em questão propõe apenas 

adequações administrativas, sem que, na prática resulte em criação de cargos e aumento 

de despesas. Por fim, enaltecemos que a propositura somente entrará em vigor no 

primeiro dia útil do próximo ano. Submete o referido Projeto de Lei Complementar à 

votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Os 

Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto de Lei 

Complementar permaneçam como estão. O Projeto de Lei Complementar nº 181/2021 

é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emenda. Neste momento,  Sra. 

Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 181/2021, por 

todos Vereadores presentes, sem emenda. Nada mais havendo para tratar, para constar, 

agradece a presença de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o 

dia 13 de setembro de 2021 (Segunda- - Feira) ás 19 horas. Lembrando que segunda 

feira dia 07/09 antecederá o feriado e por isso não haverá Sessão Ordinária na segunda 
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dia 06/09. 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 Moraes 
 

_________________________________   __________________________________ 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


