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

REALIZADA NO DIA 17 (DEZESSETE) DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos dezessete dias do mês de maio 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 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 Moraes, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

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

Vitor Espedito Megda. Em seguida, a Sra. Presidente solicita ao Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro 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 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 

matéria é considerada de deliberação pelos(as) Senhores(as) Vereadores(as) presentes. 

Em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Em seguida, 

consulta o Vereador Segundo Secretário, Vanderlei Aparecido Braga, se há inscritos 

para utilização da palavra livre. Este informa que estão inscritos para a utilização da 

palavra livre os(as) Vereadores(as): Maísa Renata Batista Gianini e Vanda Célia da 

Silva. De uso da palavra a Vereadora Maísa diz que que hoje nossa Reunião teve início 

às 19:20 pelo fato que estávamos alinhando e trocando algumas ideias com o nosso 

prefeito Claudinho. Diz que ele veio nos informar e trocar algumas ideias conosco e 

gostaríamos de deixar bem claro para nossa sociedade que infelizmente a situação atual 

do nosso município devido o COVID 19 não é uma situação tão confortável. Então é 

importante que cada pessoa, cada família tenha a responsabilidade de cuidar dos seus 

e ficar em casa mesmo. Se pudermos, vamos nos organizar e só sair se for muito 

necessário. As vezes precisamos sair, mas que tomemos os de devidos cuidados 

protegendo os idosos e principalmente aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose  

e estão aguardando a segunda dose da vacina. As  vezes acham que estão vacinados e 

não estão correndo risco  e a gente percebe que infelizmente quando perde o controle 

fica muito complicado, então a gente queria deixar um recado aqui em nome dessa 

Casa, que a partir de amanhã entrará em vigor o novo Decreto Municipal e todo 

comércio vai funcionar até às 18 horas após esse horário tudo vai ser entregue em 

sistema  delevery. Pede que cada um faça sua parte para que voltemos a ter paz  e 

vivermos mais tranquilos dentro do nosso Município. O Vereador Vanderlei solicita 

um aparte e diz que assim que foi comunicado pelo Prefeito sobre a elaboração do novo 

Decreto, o questionou em relação ao fechamento dos supermercados as 18 horas, pois 

pessoas que vem da roça no final da tarde acabarão se aglomerando. Mas o Prefeito 

deixou claro para gente aqui que não quis fazer uma coisa diferenciada para cada 

comerciante e sim,  que seja igual para todos. De uso da palavra a Vereadora Vanda  
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convida seus colegas Vereadores para que possam se solidarizar com o grupo das mães 

que amamentam os seus filhos. Diz ter em mãos uma petição dessas mães lactentes, 

para que elas sejam inseridas para receberem a vacina contra o COVID 19 quanto antes 

possível, esse é um assunto que já lhe incomodava há dias, vendo os bebês que não 

podem usar máscara até 2 anos de idade pelo risco de sufocamento. E essas crianças 

estão muito vulneráveis a contaminação e já foram realizados estudos e pesquisas  que 

comprovam que a mãe que amamenta, se ela receber a vacina ela produzirá os 

anticorpos e os transferirá para o bebê e dessa forma duas pessoas  serão beneficiadas 

e protegidas do vírus do covid-19 com uma única dose de vacina. Diz que no momento 

oportuno desta Reunião solicitará em forma de requerimento o envio desta carta aberta 

em forma de petição ao Executivo para que o nosso Município quando possível possa 

aderir a esse projeto. Comenta sobre sua preocupação e da necessidade de todos nós 

nos responsabilizarmos com os cuidados sanitários em proteção contra o COVID 19. 

Salienta que os representantes das igrejas estão solidários conosco nessa luta contra o 

COVID e estamos pedindo para a população tomarem cuidado. Não há vagas nas UTIS 

das cidades vizinhas e nós estamos correndo muito risco, muitas pessoas no nosso 

município estão infectadas,  então é preciso que nós tenhamos paciência,  nós sentimos 

vontade de conversar e visitar as pessoas, mas este não é o momento. Então o nosso 

apelo mais uma vez que as pessoas tomem cuidado e nós sabemos que cuidados são 

esses, o uso da máscara é essencial, manter o distanciamento, a higiene das mãos e a 

gente percebe que há pessoas que continuam negando risco, negando o perigo de 

contaminação. Descendo agora para a Reunião eu ainda vi muitas pessoas sem 

máscara, gente conversando muito próximas umas das outras, e isso é muito perigoso. 

Então meu apelo é para que todos cuidemos da nossa saúde, da nossa vida e dos nossos 

familiares. Diz ter sido questionada sobre sua viagem há dias atrás, mas tem 

conhecimento de todos os cuidados a serem tomados e a vida não para, precisamos 

trabalhar e as vezes pessoas que não saem aqui do Município não tomam os cuidados 

necessários e acabam contaminando outras pessoas. Então é preciso ter consciência e 

responsabilidade, esse é o meu apelo nessa noite de hoje. 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 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 seu conteúdo. As Atas 

são aprovadas pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. Neste momento, a 

Senhora Presidente encaminha os Projetos de Lei nº 2.178/2021 que, RETIFICA E 

RATIFICA A LEI MUNICIPAL N° 2.269, DE 18/12/2009 QUE “CRIA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE ESPORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” e 2.179/2021 que, 
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CABO VERDE A INSTITUIR A TABELA DE EXAMES E 

PROCEDIMENTOS, CREDENCIAR PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS DE 

SAÚDE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE FORMA 

COMPLEMENTAR A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS,  as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões 

Permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer e votação em Plenário. Na 

sequência, passa-se a solicitação de envio dos Requerimentos pelos Senhores 
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Vereadores(as). A Sra. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer 

algum requerimento verbalmente. Requerimentos formulados pelo Vereador Daniel 

Galdino Barbosa Filho: O Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho diz que fará três 

requerimentos verbais. O primeiro diz se tratar de um quebra-molas instalado no meio 

do morrão da Rua Prefeito Pedro Cândido de Souza, o qual atrapalha muito a vida dos 

motoristas que sobem por esta Rua. Pede que seja vista a possibilidade de retirar a 

metade deste quebra-molas, deixando-o apenas na via que desce e na via que sobe 

colocar os denominados “olhos de gato”, a fim de inibir os motoristas que descem o 

morro passar pela contramão e evitando com isso ocasionar algum acidente.  Requer 

ainda que o quebra-molas instalados ao final desta mesma Rua, próximo a ponte tenha 

suas bordas alongadas, e que o mesmo seja pintado, pois pessoas que não conhecem o 

percurso não percebem a existência do quebra-molas e passam pelo mesmo sem o 

devido cuidado e danificam seus carros. Requer informações do Executivo sobre o 

valor do IPVA repassado pelo Estado ao Município de Cabo Verde. Um outro 

requerimento seu, diz ser até chato ficar batendo na mesma tecla, mas mais chato ainda, 

é o povo que faz o pedido e ficam aguardando uma resposta. Diz que requerimentos 

feitos aqui solicitando manutenção de dois bueiros no Bairro Nova Cabo Verde, outro 

pedindo manutenção nas laterais da passarela existente no Bairro Polenghi, 

manutenção de um buraco existente em Rua do Bairro Polenghi e nenhum desses 

pedidos foram atendidos. Assim, deixa seu descontentamento com a Administração 

pelo não atendimento a seus pedidos e isso não fica feio para este Vereador não, fica 

ruim é para Administração, pois o povo está cobrando e está vendo que nada está sendo 

feito. Se pensam que ao não atender os pedidos estão prejudicando esse Vereador que 

vos fala estão muito enganados, está feio é para o Chefe de Obras que está sabendo do 

serviço e não o realiza. Diz que foi realizado um serviço na Rua do Bairro Nova Cabo 

Verde cerca de dois metros de distância do bueiro onde necessita de manutenção e nada 

foi feito, lembra que fez este pedido em janeiro e não foi atendido até hoje. Assim, diz 

que é preciso pensar mais no povo e que o acusaram de fazer politicagem, mas está 

vendo politicagem ser feita todos os dias. Vem conversam com a gente, dá tapinhas 

nas costas, mas não realizam nada que é pedido aqui em nome da população, assim 

pede para pararem de politicagem e trabalhar pelo povo de Cabo Verde, podem achar 

que ele está fazendo graça, mas diz estar é cansado. Assim, pede que seja indagado ao 

Chefe de Obras o porque de fazer a manutenção no buraco próximo do bueiro onde 

necessita de reparos e o serviço no bueiro não ser executado. O Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro responde ao munícipe Evair do Bairro Esteves que os trabalhos com máquina 

nas estradas do referido Bairro serão feitos em breve, em duas semanas 

aproximadamente os maquinários voltarão para este local para finalizar os serviços. 

Requerimento formulado pelo Vereador João Paulo de Morais: a) Requer que seja 

realizada poda em uma árvore localizada na Rua Goiás, Bairro Chapadão, ao lado da 

quadra de esportes. Ressalta que esta árvore está com sua copa muito grande e alta 

prejudicando a casa de um morador do local. b) Requer uma maior atenção do 

Executivo quanto aos requerimentos de serviços a serem realizados no Bairro 

Chapadão, pois a população tem cobrado muito que nada tem sido feito pelo Bairro. O 

Vereador Luiz Carlos solicita um aparte e indaga se a limpeza solicitada no Bairro já 
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foi realizada. O Vereador João Paulo responde que no dia de hoje iniciou a limpeza dos 

entulhos no Bairro, e limpeza de alguns bueiros, mas muito pouco é feito pelo Bairro 

Chapadão. Requerimento formulado pela Vereadora Maísa Renata Batista 

Gianini: a) Requer que sejam realizados reparos no calçamento da Rua Vereador 

Antônio Firmino de Carvalho, onde existe um grande buraco que pode danificar 

veículos que por esta Rua transitam. Requer a instalação de um redutor de velocidade, 

nesta mesma Rua, pois, a mesma é muito íngreme e os motoristas insistem em descer 

pelo local em alta velocidade. Requer ainda, que a placa indicando “proibido subir” 

seja substituída, pois a que lá está encontra-se muito apagada e os motoristas não 

conseguem ler e não respeitam esta sinalização. E que a placa que foi instalada ao lado 

direito da Secretaria de Saúde, seja colocada do lado esquerdo para que os motoristas 

de caminhão visualizem a indicação de “proibido descer caminhões” e não desçam por 

esta Rua íngreme. Requerimentos formulados pelo Vereador Pedro Sérgio 

Aparecido: a) Requer que seja instalado um suporte para colocação de álcool em gel 

no velório do Distrito de São Bartolomeu de Minas. Que sejam substituídas duas camas 

lá existentes, as quais encontram-se quebradas e que seja destinado uma prateleira ou 

armário para que os utensílios de cozinha e alimentos sejam guardados. b) Requer que 

seja realizada roçagem ao redor do campo de futebol no Distrito de São Bartolomeu de 

Minas, e nas laterais da Rua João Navarro, pois o mato está alto causando transtornos 

aos moradores próximos ao local. Requerimentos formulados pela Vereadora 

Vanda Célia da Silva: a) Requer que seja realizado serviço com máquinas na estrada 

rural que dá acesso aos Bairros rurais Anízes e Bocaina, sentido propriedade do Sr. 

Edézio de Paula. Salienta que esta estrada em estado precário de conservação, com 

buracos enormes causados pela erosão das enxurradas. b) Requer que seja instalada 

uma lixeira grande na saída do Bairro Chapadão, no início da estrada que dá acesso ao 

Distrito de Serra dos Lemes e outros Bairros Rurais, pois, grandes quantidades de lixos 

ficam espalhados neste ponto, causando poluições ambiental, visual e dificultando 

muito o trabalho dos coletores. Que seja realizado um levantamento para instalação 

destas lixeiras grandes em pontos estratégicos em todo Bairro, evitando com isso que 

o lixo fique espalhado pelo chão até que seja recolhido pelo caminhão. c) Requer 

também, que sejam instaladas lixeiras grandes em alguns pontos estratégicos a ser 

definidos pela Administração, no Distrito de São Bartolomeu de Minas, a fim de 

facilitar o trabalho dos coletores, diminuição de gasto com combustível do veículo 

utilizado para coleta, manutenção da ordem e higiene do local. Requer ainda, a 

possibilidade de parceria com o setor de saúde responsável, para que através dos 

agentes de saúde trabalhem a conscientização das pessoas para a colocação do lixo 

apenas no dia da coleta. d) Que seja encaminhada ao Executivo Carta Aberta enviada 

ao Governador de Minas, solicitando a inserção de todas as lactentes do Estado de 

Minas Gerais no Plano de vacinação contra COVID 19, para conhecimento. Salienta-

se que o Ministério da saúde já se pronunciou no sentido de que Estados e Municípios 

dispõem de autonomia para organizar e montar o seu próprio esquema de vacinação. 

Assim, requer da Secretaria de Saúde Municipal um olhar diferenciado a esta Carta 

Aberta, uma vez que que o leite materno protege os bebês contra a COVID, através dos 

anticorpos produzidos pela mãe através de sua imunidade a partir da vacinação. O 
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Vereador Pedro Sérgio solicita um aparte e diz já ter feito requerimentos solicitando a 

instalação de lixeiras grandes no Distrito de São Bartolomeu de Minas, mas até o 

momento não obteve resposta do Executivo quanto a esta solicitação. Requerimento 

formulado pelo Vereador Vanderlei Aparecido Braga: a) Requer que seja analisada 

a possibilidade de uma ajuda financeira aos motoristas de vans que estão impedidos de 

trabalhar devido a pandemia. Ressalta, que desde o ano passado estão impossibilitados 

de realizar viagens com seus veículos e muitos não possuem outra fonte de renda para 

manutenção de seus gastos. Lembra que na gestão passada esta solicitação foi feita, 

mas não se obteve um resultado positivo. Assim, pede que a Administração atual 

analise com carinho esta situação tão difícil por que estes profissionais estão 

atravessando. Comenta que o Prefeito esteve nesta Casa anteriormente ao início dessa 

Sessão, diz ser uma satisfação muito grande ouvir da boca dele que três pontes serão 

refeitas com a colocação de aduelas, resolvendo um problema que perdura há muitos 

anos, diz ser uma ponte torta no Bairro Esteves, outra é ponte do Bairro São João e a 

outra é a ponte próxima a propriedade do Sr. João Francisco, as quais será refeitas e o 

problema solucionado.  Requerimentos formulados pelo Vereador Vitor Espedito 

Megda: a) Requer que seja realizado o prolongamento de rede de distribuição de água 

do poço artesiano existente no Bairro Esteves, pois cerca de quarenta residências não 

são atendidas com a água deste poço. Pede ainda que seja instalada uma caixa d’água 

em um ponto alto, servindo de reservatório de água para estes moradores. b) Requer 

que seja instalado poço artesiano no Bairro Fundão dos Cardosos, pois existe uma 

grande demanda desta instalação para que os moradores tenham acesso a uma água de 

qualidade em suas residências. Deixa seu agradecimento aos Sr. Prefeito, o qual 

informou anteriormente que o serviço de reconstrução de três pontes será realizado a 

partir de amanhã, um pedido antigo feito nesta Casa e que agora será realizado. Foi 

informado também que o serviço com máquinas será realizado na estrada próxima a 

propriedade do Sr. João Verola até alto do denominado “morro do Murilo”. 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. Nada mais havendo 

para tratar, para constar, agradece a presença de todos e encerra esta Sessão Ordinária 

e deixa marca a próxima para o dia 24 de maio de 2021, as 19 horas, lembrando que a 

mesma acontecerá de forma virtual pelo google meet, evitando desta forma 

aglomeração de pessoas de acordo com o Decreto Municipal 051/2021. 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  
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_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 
 


