321

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 21 (VINTE E UM) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS,
NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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: João Paulo de
Morais, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista Gianini, Pedro
Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda e ausência do
Vereador: Daniel Galdino Barbosa Filho. 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. A Primeira Secretária informa que não há correspondências para serem
lidas. 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 não há inscritos. 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. 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
Pedro Sérgio Aparecido diz que fará quatro requerimentos nesta noite. O Primeiro é
com relação a estrada rural do Bairro Anízes. Requer que a estrada rural do Bairro
Anízes seja cascalhada, pois a mesma encontra-se em estado precário de conservação,
caso o Prefeito queira realizar uma parceria junto aos moradores do referido Bairro,
basta levar o cascalho até o local que os moradores se responsabilizam por espalha-lo
na estrada. Que seja realizada limpeza e roçagem das margens desta estrada, pois tem
trecho que não cabem dois carros simultaneamente, diante da grande quantidade de
mato nas laterais. Requer que seja realizada manutenção e cascalhamento das Ruas
existentes ao redor do campo de futebol do Distrito de São Bartolomeu de Minas, são
elas: Ruas João Navarro, Geraldo Mariano e Zenite Teixeira, diz ter conhecimento de
um projeto de pavimentação destas ruas, mas enquanto isso não acontece, que este
serviço paliativo seja realizado, melhorando assim a vida das pessoas que residem
próximas a este local. Requer que seja realizada manutenção em ponte localizada no
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Bairro Córrego a qual encontra-se em estado precário de conservação. Diz ter
conhecimento de que já foram adquiridas as madeiras e precisam ser instaladas no
local. Diz que há pouco tempo foi feito um serviço de restauração da ponte, mas o
mesmo foi muito mal feito, precisando agora que o serviço seja refeito no local.
Ressalta que se precisar da ajuda dos moradores do referido Bairro, os mesmos estão
dispostos a ajudarem na execução da obra, lembrando que a mesma é de suma
importância para os moradores do Bairro Córrego. Requer que o setor de licitação
disponibilize cópia atualizada dos laudos realizados nos veículos dos transportes
escolar e exigência do ano do veículo para realização deste transporte, para uma maior
segurança dos alunos que são transportados diariamente. O Vereador Vitor Espedito
Megda solicita um aparte e comenta que o ônibus que faz o transporte dos alunos do
Bairro Coelhos está em péssimo estado de conservação e isso é muito perigoso, pois
coloca as vidas que são transportadas em risco. O Vereador João Paulo de Morais
requer o que segue: a) Requer que seja encaminhado a esta Casa Legislativa cópia do
Contrato de Licitação realizado com a empresa responsável pela pavimentação da
Avenida Nossa Senhora da Assunção. b) Requer que seja realizada limpeza nos bueiros
existentes no Bairro Nova Cabo Verde e Bairro Chapadão, pois com a grande
ocorrência das chuvas muitos estão cheios de terra e lixo, impedindo o escoamento das
águas pluviais. c) Requer que seja realizada notificação aos proprietários dos terrenos
baldios existentes no Bairro Nova Cabo Verde, requerendo que os mesmos procedam
sua limpeza, pois com a grande ocorrência das chuvas, os mesmos estão tomados pelo
mato com grande proliferação de animais peçonhentos e que a Prefeitura realize a
limpeza dos terrenos que são de sua propriedade, os quais estão muito sujos também.
Comenta sobre a possibilidade de realização de parceria entre a Prefeitura e o Conselho
Comunitário do Bairro Chapadão para a instalação de uma cerca de tela ao redor do
Conselho e quadra esportiva, a fim de se evitar vandalismos nestes locais, após o
fechamento da quadra. A Vereadora Vanda Célia da Silva requer a pedido de toda
população cabo-verdense, que o Executivo disponibilize um local para realização de
tiragem de RG em nosso Município. É sabido que existe um Servidor treinado para
realização deste serviço, faltando somente o local e materiais para esta realização, o
que beneficiaria e facilitaria muito a vida das pessoas que precisam se deslocar para
outros Municípios para obtenção deste documento. O Vereador Vanderlei solicita um
aparte e reforça o pedido da Vereadora e diz ser o mesmo muito pertinente, pois na
gestão passada fizeram esta mesma solicitação por diversas vezes, mas não se obteve
êxito. A Vereadora Vanda agradece as palavras e pede que o Executivo tenha um olhar
generoso com relação a concessão de transporte para moradores residentes nas zonas
rurais de nosso Município e que se possível consiga recursos para aquisição de veículos
para realização deste transporte. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga deixa seus
sinceros sentimentos a Presidente Maísa e seus familiares pelo falecimento do Sr.
Ademar Batista (Mazico). Pede que seja feita a demonstração de algumas fotos sobre
a situação que se encontra a estrada próxima a ponte existente nas proximidades da
propriedade do Sr. Isaías, no Bairro Cana do Reino. Diz que foi feita manutenção nesta
ponte e na estrada, mas o serviço realizado com máquina não retirou a enxurrada que
desce pelo local. E diante da grande quantidade de chuvas nos últimos dias, a ponte e
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a estrada ficaram totalmente danificadas novamente. Assim, requer que o Executivo
envie a máquina retroescavadeira para que serviço de retirada de enxurra seja realizado
neste trecho de estrada e que a ponte seja restaurada novamente. Requer manutenção
de estrada sentido Usina Monte Alegre, pois grande quantidade de enxurrada desce
toda nesta estrada e formou uma grande valeta, dificultando a passagem de veículos
grandes e pequenos. Assim, requer que seja depositado no local cerca de meio
caminhão de cascalho a fim de viabilizar o trânsito de veículos por essa estrada.
Comenta sobre requerimento feito pelo Vereador Daniel aqui nesta Casa, sobre estrada
que dá acesso ao Bairro Cana do Reino, próximo a propriedade da Sra. Patrícia a qual
estava intransitável, mas até o momento nada foi feito no local. Diz ser um serviço que
não demandará muito tempo para realizá-lo, cerca de vinte minutos de trabalho com os
maquinários apropriados. Assim, reforça novamente o pedido para que este serviço
seja realizado. Lembra que foi bastante criticado por um perfil fake nas redes sociais
na semana passada, o qual afirmou ser este Vereador que vos fala de oposição a
administração. Afirma ser situação junto a administração, mas os problemas e
demandas que afetam a população precisam ser trazidos para esta Casa, pois são
procurados pelos munícipes, os quais fazem suas reivindicações e o papel de todo
Vereador é esse, seja ele situação ou oposição, representar com legitimidade o povo.
Comenta sobre a situação precária em que se encontra o campo de futebol do Distrito
de Serra dos Lemes, necessitando de roçagem e limpeza e manutenção do vestiário lá
existente. O Vereador Vitor Espedito Megda requer o que segue: a) Requer
manutenção com a colocação de aduelas na ponte existente próximo a propriedade do
Sr. João Isidoro, no Bairro Fundão, ressalta que as chuvas desaterraram a cabeceira
desta ponte e a mesma corre risco de desabar com trânsito de veículos pesados pelo
local. b) Requer manutenção e colocação de aduelas na ponte existente próximo a
propriedade do Sr. Jurandir, no Bairro Coelhos. c) Requer que seja analisada a
possibilidade de concessão de cestas básicas aos Servidores Municipais, contratados
pela administração para prestação de serviços em nosso Município. 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 dos Projetos encaminhados nessa casa Legislativa. A Sra. Presidente solicita a
Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de
Lei nº 2.205/2022 que, AUTORIZA A MAJORAÇÃO DE VALOR DE REPASSE DE
CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIUOS
DA MICRORREGIÃO DO ALTO RIO PARDO – CISMARPA E TOMA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Em seguida submete o referido Projeto a apreciação, discussão dos

Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. De uso da palavra
o Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta que com a flexibilização da pandemia a
demanda por atendimento médico e realização de exames aumentaram
consideravelmente, necessitando assim de uma maior contribuição do Município junto
ao CISMARPA, assim se diz totalmente favorável a este Projeto que autoriza
majoração de valor de repasse de contribuição. Parecer. A presente propositura busca
autorização legislativa para aumentar o valor de repasse de contribuições aos
CISMARPA, visto que, dado ao avanço da vacinação contra a covid 19, a procura por
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exames e consultas especializadas aumentou demasiadamente, desta forma, como
ficamos um longo tempo em isolamento, em que a procura foi baixa, a municipalidade
optou por adquirir um número maior de serviços extras, como tomografias,
ultrassonografias, ressonâncias, consultas e tratamentos oftalmológicos, já que é sabido
que, embora a procura tenha diminuído, a necessidade permaneceu, razão pela qual,
neste momento mais brando da pandemia, certamente necessitaremos de maior suporte
à população. Por tais razões, as comissões permanentes desta casa de Leis, em conjunto
com a Comissão de Legislação Justiça e Redação, apresentam parecer favorável à
discussão e votação da propositura em plenário. A Sra. Presidente submete o referido
Projeto à votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se
manifestar. O Projeto está aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emenda. Os
Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto de Lei
permaneçam como estão. O Projeto está aprovado, por todos Vereadores presentes,
sem emenda. Na sequência solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura
do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.206/2022 que, DISPÕE SOBRE ACORDO
JUDICIAL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PROPOSTA POR NIVALDO DONIZETE DA CRUZ E VANDERLÉIA FAUSTINO DA
CRUZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Submete o referido Projeto a apreciação,

discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. O
Vereador Luiz Carlos Ribeiro se manifesta favorável a aprovação deste Projeto, e se
diz feliz por ver que as partes entraram em um acordo para a solução do problema.
Ressalta a presença do Sr. Nivaldo Donizete da Cruz o qual teve sua casa danificada e
através da aprovação deste Projeto vê a possibilidade de reconstrução da mesma,
minimizando assim suas perdas materiais. Parecer. O município de Cabo Verde litiga
judicialmente em ação judicial que pleiteia indenização por danos morais e materiais,
proposta pelos autores Nivaldo Donizete da Cruz e Vanderléia Faustino da Cruz, visto
que a residência de ambos sofreu desmoronamento de terra em dezembro de 2018,
assim, tendo em vista que em laudo pericial fora constatado que o deslizamento ocorreu
em razão de aguas pluviais, bem como levando-se em consideração que o município é
responsável pelo sistema de drenagem pluvial do local, necessário se faz que
concluamos pela necessidade de se buscar a forma mais célere de resolução do litígio,
de modo a reestabelecer a condição mínima de moradia da família lesada. Desta forma,
após a análise de todo o processo judicial, bem como levando-se em consideração que
a família aceita receber apenas a reforma e reconstrução necessária, abrindo mão de
quaisquer indenizações de ordem moral, as comissões permanentes desta casa de Leis,
em conjunto com a Comissão de Legislação Justiça e Redação, apresentam parecer
favorável à discussão e votação da propositura em plenário. A Sra. Presidente submete
o referido Projeto à votação dos Senhores. Os Senhores Vereadores podem se
manifestar. O Projeto está aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emenda. Os
Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto de Lei
permaneçam como estão. O Projeto está aprovado, por todos Vereadores presentes,
sem emenda. A Sra. Presidente anuncia a aprovação dos Projetos de Lei de nº
2.205/2022, 2.206/2022 por todos Vereadores presentes, sem emendas. 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
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em tempo hábil, para a devida correção, antes da aprovação desta Ata. Nada mais
havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e
deixa marcada a próxima para o dia 07 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
_________________________________ __________________________________
Vanda Célia da Silva
Vanderlei Aparecido Braga
_________________________________
Vitor Espedito Megda
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