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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 04 (QUATRO) DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO
HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos quatro dias do mês de janeiro 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 B. 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 Vanderlei
Aparecido Braga que proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada
a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os presentes e passa-se a fase do
EXPEDIENTE, a Sra. Presidente solicita a Primeira Secretária que proceda a leitura dos
requerimentos feitos por escrito pelos Senhores Vereadores e leitura das demais
correspondências constantes no expediente, as quais ficarão arquivadas nas
dependências da Secretaria da Câmara. Ofício enviado pelo Executivo indicando o
Vereador Luiz Carlos Ribeiro como Líder do Prefeito na Câmara Municipal para o
biênio 2021/2022. Requerimentos: Vereador Daniel Galdino B. Filho: a) Diante de
Ofício nº 081/2020 enviado pelo Vereador Clayton Ulisses de Paula no último dia 25
de novembro de 2020, ao ex-Prefeito, o qual encaminhava requerimento dos Agentes
Comunitários de Saúde da Cidade de Cabo Verde, juntamente com abaixo assinado e
Leis Federais vigentes, que tratam de piso salarial profissional nacional dos agentes e
modelo de Plano de Carreira Municipal, a exemplo da Cidade de Belo Horizonte, o
qual foi implantado no ano de 2018, ressalta que o mesmo não foi respondido a esta
Casa pelo ex-Prefeito. Assim, requer que esta mesma documentação seja encaminhada
ao atual Prefeito para análise e possível elaboração de Projeto de Lei em nosso
Município. Segue documentação anexa. Vereador João Paulo de Moraes: a) Requer
que seja realizada podadura das árvores no Bairro Chapadão, pois as copas das mesmas
estão grandes atrapalhando o trânsito de veículos de grande porte e comprometendo a
fiação elétrica de alguns postes. b) Requer a instalação de quebra-molas próximo a
borracharia Azevedo, na Rua Vargem São José, Bairro Chapadão. E outro na entrada
do Bairro Nova Cabo Verde, nas proximidades da Igreja São Benedito. c) Requer
informações sobre o processo de doação do barracão sede do Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Bairro Chapadão, CODECH ao Conselho, pois a
população cobra esta legalização e doação desta construção ao Conselho. Vereadora
Maísa Renata Batista Gianini: a) Requer a instalação de um redutor de velocidade
(quebra-molas) na Rua Vereador Antônio Firmino de Carvalho, para que iniba o
trânsito de veículos em alta velocidade pelo local. Vereador Vanderlei Aparecido
Braga: a) Sugere ao Executivo Municipal que elabore um Projeto de Lei de interesse
social para o Bairro São Francisco, Distrito de Serra dos Lemes, para que os moradores
deste local sejam beneficiados. Ressalta que aproximadamente há três anos a Prefeitura
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cobra os impostos referentes a este loteamento, mas, não existe nenhuma infraestrutura
(rede de esgoto, energia elétrica e iluminação pública) no mesmo e a proprietária do
loteamento não tem a mínima condição de fazer qualquer investimento no referido
loteamento. E este Projeto seria uma forma de legalizar esta situação destes moradores
que residem no loteamento há muitos anos. b) Requer que seja realizada manutenção e
cascalhamento da estrada rural do Bairro Cata, pois existem muitos buracos em toda
sua extensão. c) Requer que seja realizada manutenção e cascalhamento na estrada
rural do Bairro Cana do Reino, pois há muito tempo não é feito nenhum serviço de
restauração desta estrada, principalmente no “morro do Murilo”. Requer que sejam
desentupidas algumas manilhas, para que a estrada não fique alagada com as
enxurradas. d) Requer que seja enviado um Ofício de agradecimento ao Deputado
Antônio Carlos Arantes, em nome deste Vereador e de toda população do Distrito de
Serra dos Lemes, pelas indicações de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e agora mais
R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) destinados a pavimentação da estrada que
faz ligação entre o Distrito e a Cidade de Cabo Verde. e) Requer a pedido dos
moradores do Bairro São Benedito providências quanto a construção de uma ponte para
servir de atalho ao acesso ao Centro da Cidade, o que muito beneficiaria os moradores
do local. Ressalta, que este Vereador conseguiu as vigas para esta construção há mais
de quatro anos e a proprietária das terras deu aval para esta construção, mas até o
presente momento nada foi feito e os moradores cobram urgência nesta realização.
Vereador Vitor Espedito Megda: a) Requer que sejam construídas caixas de contenção
para enxurradas nas estradas rurais dos Bairros: Coelhos, São João, Esteves e Fundão,
pois com a falta destas caixas as enxurradas descem com grande força pelas estradas
danificando-as, causando transtornos aos munícipes que por elas transitam. b) Requer
que sejam tomadas providencias quanto a um deslizamento de terras na estrada rural
no Bairro Coelhos, nas proximidades da propriedade do Sr. Renato Bóia. 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. Antes de deixar a
palavra livre aos Senhores(as) Vereadores(as) para qualquer tipo de assunto, passa-se
a Constituição das Comissões Permanentes desta Casa Legislativa para o biênio
2021/2022. Vereadores eleitos no pleito eleitoral de 15 de novembro 2020 e
diplomados no dia 17 de dezembro 2020: Daniel Galdino B. Filho (PSB), João Paulo
de Moraes (PDT), Juscelino Tereza (PL), Luiz Carlos Ribeiro (PROS), Maísa Renata
Batista Gianini (MDB), Pedro Sérgio Aparecido (AVANTE), Vanda Célia da Silva
(MDB), Vanderlei Aparecido Braga (DEM), Vitor Espedito Megda (SOLIDARIEDADE).
Líderes Partidários: Daniel Galdino B. Filho (PSB), João Paulo de Moraes (PDT),
Juscelino Tereza (PL), Luiz Carlos Ribeiro (PROS), Pedro Sérgio Aparecido (AVANTE),
Vanda Célia da Silva (MDB), Vanderlei Aparecido Braga (DEM), Vitor Espedito Megda
(SOLIDARIEDADE). Líder do Governo na Casa – Luiz Carlos Ribeiro (PROS).
COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL CABO VERDE – MG. Biênio - 2020/2021.
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. MEMBROS: Daniel Galdino B. Filho, Luiz
Carlos Ribeiro, Vanderlei Aparecido Braga. SUPLENTES: João Paulo de Moraes, Pedro
Sérgio Aparecido, Vitor Espedito Megda. PRESIDENTE DA COMISSÃO: Vanderlei
Aparecido Braga. FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS. MEMBROS:
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João Paulo de Moraes, Vanda Célia da Silva, Pedro Sérgio Aparecido. SUPLENTES:
Daniel Galdino B. Filho, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro. PRESIDENTE DA
COMISSÃO: Pedro Sérgio Aparecido. OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE,
TRÂNSITO E AGRICULTURA. MEMBROS: Daniel Galdino B. Filho, Luiz Carlos
Ribeiro, Juscelino Tereza. SUPLENTES: Vitor Espedito Megda, Vanderlei Aparecido
Braga, João Paulo de Moraes. PRESIDENTE DA COMISSÃO: Daniel Galdino B. Filho.
EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
MEMBROS: Vanda Célia da Silva, Vitor Espedito Megda, Vanderlei Aparecido Braga.
SUPLENTES: Juscelino Tereza, João Paulo de Moraes, Pedro Sérgio Aparecido.
PRESIDENTE DA COMISSÃO: Vanda Célia da Silva. A Sra. Presidente declara

constituídas as Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Cabo Verde para o
biênio 2021/2022, de acordo com os Arts. 54, 58, 59 e 60 do Regimento Interno da
Câmara Municipal. 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 está inscrito o Vereador: Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra
o Vereador Luiz Carlos diz que hoje estamos realização a segunda Reunião no ano de
2021 e vivenciando uma história totalmente diferente em Cabo Verde, pois temos aqui
duas Vereadoras eleitas nesta Casa, abrilhantando e florindo nossos trabalhos. Diz ser
notável a diferença na Câmara que era cinza e agora ficou mais colorida e isso é
maravilhoso. Deseja boas vindas a todos e se coloca a disposição como líder do Prefeito
na Câmara, no que puder contribuir servindo de ponte entre o Legislativo e Executivo,
pois não existe oposição/situação, existe Legislativo trabalhando em prol de Cabo
Verde, temos que pensar e agir sempre desta maneira, diz que na legislatura passada
era oposição e apenas votou contrário há dois Projetos e isso não é oposição, votou
contrário baseado em Leis e outro que não seria bom para nossa Cidade. Assim, se
coloca à disposição principalmente aos Vereadores(as) novatos(as) para o que
necessitarem. 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. Como
não há Projetos para serem encaminhados, passa-se a discussão dos requerimentos. A
Sra. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum
requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga
diz ser uma honra ter duas mulheres ocupando duas cadeiras nesta Casa Legislativa e
comenta seus requerimentos. Seu primeiro requerimento trata-se de sugestão ao
Executivo de um Projeto de interesse Social para o loteamento São Francisco do
Distrito de Serra dos Lemes. Diz que faz cerca de uns três anos foi feito um trabalho
de legalização deste loteamento e faltou um detalhe, a desapropriação das terras, desta
forma como o mesmo continua particular, um Projeto tornando de interesse social
permitiria que o Município fizesse a infraestrutura necessária naquele loteamento. Diz
que na época correu atrás desta legalização e buscou recursos junto ao Deputado Carlos
Meles, o qual destinou emenda parlamentar de duzentos e cinquenta mil reais, e
Deputada Dâmina que também destinou duzentos e cinquenta mil reais para serem
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utilizados na pavimentação do loteamento, mas por ser considerado loteamento
particular o investimento dessas emendas no local não foi possível. Assim, o recurso
destinado pela deputada Dâmina foi revertido para sua utilização em Rua aqui da
Cidade (Parte da avenida Oscar Ornelas). E o recurso destinado pelo Deputado Carlos
Meles ainda está em conta, pois foi destinado especificamente para aquele Distrito e o
Projeto para o investimento deste recurso foi feito para uma Rua que já possuía asfalto.
Assim, diz ter conversado com o atual Prefeito sobre este assunto e o mesmo lhe disse
ter pedido ao ex-Prefeito para não utilizar este recurso, pois, tentaria modificar este
Projeto existente, destinando este recurso para outra via do Distrito sem a devida
pavimentação. Assim, para que ocorra melhorias neste loteamento São Francisco se
faz necessário a elaboração deste Projeto de interesse social, e se diz confiante no
Prefeito Claudinho para que torne este Projeto uma realidade o mais rápido possível, a
fim de se conseguir modificar o Projeto junto Caixa Econômica Federal para
investimento do recurso no loteamento São Francisco. Fala do incômodo sofrido pelos
moradores do local, com esgoto correndo céu aberto, falta de energia elétrica e
iluminação pública, sendo que alguns moradores pagam a taxa de iluminação pública,
pagam impostos a Prefeitura sem a mínima infraestrutura implantada no local. Com
relação a estrada rural do Bairro Cata, diz ter visto a necessidade de colocação de
cascalhos na mesma, pois nas baixadas se forma poças d’água, pois não existe
escoamento das águas da enxurrada e nem cascalho. E com o servidor Regis a frente
destes trabalhos nas estradas rurais tem certeza de que um bom e efetivo trabalho será
realizado. Com relação a estrada do Bairro Cana do Reino, especificamente o “Morro
do Murilo”, por se tratar de um morro bastante íngreme necessitando a colocação de
cascalhos no mesmo, salienta que nestes oito anos aqui presente somente foi passado
máquina patrol no local dificultando o trânsito de veículos por esta estrada. Com
relação a ponte a ser construída no Bairro São Benedito para servir de atalho aos
moradores para acesso ao centro da Cidade, diz ser uma luta e reivindicação antiga
deste Vereador que vos fala, lembrando que a proprietária das terras vizinhas ao Bairro
já deu aval para esta construção, salienta que foi iniciado o trabalho de autorização
ambiental pela Prefeitura, assim acredita que esta exigência legal também já esteja
resolvida, ressalta que havia conseguido algumas vigas para esta construção, mas,
como já se passaram cerca de quatro anos, acredita que esta madeira não servirá mais,
pois ficaram expostas as chuvas e sol, o que com certeza causou a danificação das
mesmas. Assim, pede para que o Prefeito atual não pare com este Projeto de execução
desta ponte no Bairro São Benedito, pois, esta obra muito beneficiará os moradores do
local. Com relação ao Ofício de agradecimento a ser encaminhado por esta Casa ao
Deputado Antônio Carlos Arantes, diz que uma indicação de recursos por este
Deputado no valor de trezentos mil reais foram utilizados na pavimentação da estrada
rural que faz ligação entre o Distrito de Serra dos Lemes e a Cidade, e agora no dia
01/01/2021 recebeu a grata notícia reportada pelo próprio Deputado de indicação de
mais trezentos e setenta mil reais para dar continuidade a esta pavimentação desta
estrada rural tão importante para o acesso dos moradores do local a Cidade. Ressalta
que esta obra se iniciou na gestão do ex-Prefeito Édson e agora será dada continuidade
graças a estes recursos parlamentares indicados pelo Deputado. O Vereador Luiz
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Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz que com relação a elaboração do Projeto de Lei,
tornando o loteamento São Francisco, Distrito de Serra dos Lemes, conhece a luta do
nobre Vereador a respeito da legalização deste loteamento e se coloca a disposição para
se empenhar junto ao Executivo para a elaboração deste Projeto de Lei. Diz saber do
seu sentimento de tristeza pelo recurso destinado pela Deputada Dâmina não poder ter
sido investido lá no Distrito e ter sido trazido para Cabo Verde, sem que ao menos lhe
fosse indagado o local para o investimento do recurso, o que em sua opinião foi um
grande desrespeito com o nobre Vereador Vanderlei, diz ser conhecedor das
necessidades dos moradores deste loteamento e se empenhará para que tudo se resolva
da melhor forma possível. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda diz que
com relação ao pedido de construção das caixas de contenção para enxurradas, na
gestão passada fez este mesmo pedido por inúmeras vezes e não foi atendido e neste
período chuvoso é que se vê a necessidade desta construção, pois as águas desaguam
nas estradas com muita força esburacando toda extensão das mesmas. Disponibiliza
sua propriedade para que estas caixas sejam construídas, servindo de exemplo para
outros proprietários. Diz que em breve será feita pavimentação na estrada e
proximidades da Unidade Básica de Saúde e se estas caixas de contenção não forem
construídas, com a força das águas das enxurradas o asfalto será danificado. Com
relação ao desmoronamento de terras próximo a propriedade do Sr. Renato Bóia, no
Bairro Coelhos, diz que o local encontra-se muito perigoso devido a curva lá existente
e seria muito importante a retirada das águas das enxurradas das estradas rurais neste
momento. A Vereadora Vanda Célia da Silva pede que ouvido o Plenário seja oficiado
ao Executivo requerendo providências urgentes quanto a um deslizamento de um
barranco, ocorrido em decorrência das chuvas e principalmente no dia de hoje (04/01)
no Distrito de São Bartolomeu de Minas, e esse problema vem trazendo grandes
transtornos a uma família que reside na Rua Paraná, nº 328. A chuva forte provocou
falta de energia elétrica, internet no Distrito e destelhamento de parte desta casa diante
do vento forte. Outras duas casas foram totalmente destelhadas. As mesmas se
localizam na Rua São Paulo, uma é de propriedade da Sra. Tereza Siqueira (Russa) e
outra da Sra. Adriana Cristina Lima. Assim, pede providências urgentes para resolução
destes problemas. Requer que sejam instalados redutores de velocidade (quebra-molas)
na Rua dos Palmas, próximo a residência da Sra. Gessi Tristão e outro na Rua São
Paulo, próximo a residência do Sr. Édson dos Reis, pois motoristas imprudentes
transitam em alta velocidade por estes locais podendo causar acidentes com pedestres
que por estas ruas transitam diariamente. 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. Nada mais
havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa marcada a próxima Reunião
Ordinária para o dia 11 de janeiro de 2021, as 19 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 Moraes
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_________________________________ __________________________________
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.

