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

REALIZADA NO DIA 10 (DEZ) DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos dez dias do mês de outubro 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 

Interina do Vereador Vice Presidente Juscelino Tereza 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, Vitor Espedito Megda e ausência da Vereadora Maísa 

Renata Batista Gianini, justificada através de atestado médico em virtude de 

recuperação de cirurgia . Em seguida, o Sr. Presidente Interino 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, o Sr. Presidente 

cumprimenta todos os presentes e passa-se a fase do EXPEDIENTE, e solicita a 

Assessora Legislativa, Sra. Auricélia Martins da silva Prado, que proceda a leitura das 

correspondências constantes no expediente, as quais ficarão arquivadas nas 

dependências da Secretaria da Câmara. Em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA 

LIVRE. Não há munícipe inscrito para utilização da Tribuna Livre. Em seguida o Sr. 

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): Luiz Carlos Ribeiro, Vanda Célia da Silva. De uso da palavra o Vereador 

Luiz Carlos Ribeiro manifesta agradecimentos aos coordenadores do Lar Santo 

Antônio, Administração Municipal, Coordenadores dos motoqueiros do Município e 

todos que colaboraram para realização do 8º Trilhão de Motos de Cabo Verde, evento 

este que foi um sucesso! Contou com a presença de muitas pessoas e abrilhantou o 

domingo. Manifesta seu agradecimento a todas as pessoas que colaboraram para que 

este evento fosse realizado. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva 

manifesta-se sobre a Lei Municipal nº 2.654/2021 que, DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 

DA QUEIMA, SOLTURA E MANUSEIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS 

PIROTÉCNICOS RUIDOSOS NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE. Comenta que com a 

aproximação da comemoração do dia da Padroeira Nossa Senhora Aparecida e dia das 

crianças, se faz necessário uma maior conscientização das pessoas para que não soltem 

fogos, pois são grandes vilões para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

já que muitos possuem uma hipersensibilidade sensorial aos estímulos ambientais e, 

desta forma, qualquer ruído ainda que de menor alcance como o latido de um cachorro 

ou a buzina de um veículo pode acarretar pânico e, levando-se em consideração que os 

ruídos causados pelos fogos são muito elevados e, normalmente de forma repentina, 

causam inevitavelmente impactos muito negativos aos autistas. Ressalta-se ainda que 

os estampidos causados por fogos acarretam imensos desconfortos à pacientes 

hospitalizados, já que se encontram com a saúde limitada e ruídos que chegam a 125 
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decibéis certamente os afetam. Sabemos que faz parte de nossa cultura, a soltura dos 

fogos de artifícios em datas comemorativas como a passagem de ano, em eventos 

esportivos, políticos e religiosos, entretanto nós, enquanto representantes do povo, 

necessitamos desprender esforços na busca do bem estar de toda a nossa população e, 

desta forma, é imprescindível concluirmos que a saúde de todos é prioridade. Pede para 

que os que gostam desta prática se conscientizem com o sofrimento das pessoas que 

são sensíveis a este barulho e soltem apenas os fogos que surtem efeitos visuais, sem 

barulhos. O Vereador Daniel solicita um aparte e sugere que seja divulgado na Igreja 

a existência desta Lei para que as pessoas se conscientizem e ao invés de comprarem 

caixas de foguetes, que revertam este valor para doações as pessoas que necessitarem 

de ajuda em nossa comunidade, isso será uma boa ação e evitará sofrimento as pessoas 

que são sensíveis aos barulhos provocados pela soltura de fogos. O Vereador Luiz 

Carlos solicita um aparte e diz que levará esta mensagem ao Padre Rovilson para que 

divulgue na Igreja e interceda as pessoas para que façam a doação deste valor da 

compra da caixa de foguetes a quem precise em nossa comunidade. O Vereador 

Vanderlei solicita um aparte e sugere que seja feito um comunicado na página do 

facebook da Câmara para que esta informação chegue ao maior número de pessoas 

possível, de que soltar fogos é crime e causa muito sofrimento as pessoas e aos animais 

que são sensíveis ao barulho provocado pelos fogos, sugere ainda, que o Executivo 

promova a divulgação deste assunto através da Lei existente, a qual é muito importante 

e a população precisa ter conhecimento da mesma. Agradece a administração por ter 

atendido seu pedido e realizado limpeza próximo ao campo de futebol do Distrito de 

Serra dos Lemes, mas reitera pedido de colocação de placa indicando “PROIBIDO 

JOGAR LIXO”, pois as pessoas não respeitam e continuam depositando lixo e entulhos 

no local. A Vereadora Vanda agradece a contribuição dos nobres colegas relativo ao 

assunto tratado e pede que esta solicitação de conscientização seja encaminhada ao 

Padre Rovilson e diretora das Escolas do nosso Município. Na sequência, passa-se a 

ORDEM DO DIA.  O Sr. 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 

2.234/2022 que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AMORTIZAÇÃO 

NO EXERCÍCIO DE 2023 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto DE Lei nº 

2.235/2023 que, ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023, Projeto de Lei Complementar nº 192/2022 que, 
ALTERA A LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 159, DE 21/12/2021 que, “INSTITUI O 

PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022 A 2025” E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei Complementar nº 193/2022 que, ALTERA LEI 

MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 166, DE 14/062022, que, “DISPÕE SOBRE AS 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2023 E DÁ 

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

Comissões Permanentes para discussão, apreciação, elaboração de Parecer e votação 

em Plenário.  Em seguida passa-se a solicitação de envio dos Requerimentos pelos 
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Senhores Vereadores(as). O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar 

ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio 

Aparecido diz que o período chuvoso está se iniciando e é de conhecimento de todos 

que há vários pontos críticos em nossa Cidade que merece uma atenção especial do 

Setor da Defesa Civil. Comenta que esteve presente na Casa da Sra. Márcia e Sr. João 

na Avenida Nossa Senhora da Assunção, onde lhes foi prometido a construção de um 

muro de arrimo em um barranco de grande extensão próximo a sua residência e uma 

casa aos fundos, a qual encontra-se interditada, mas até hoje nada foi feito. Assim, 

requer informações se o Coordenador da Defesa Civil já esteve no local, se fez um 

laudo e se possível que o mesmo compareça a esta Casa Legislativa para as devidas 

explicações e informações sobre a coordenação da pasta da qual faz parte, pois há 

muitos questionamentos a este respeito em todo Município. E segundo informações há 

um jogo de empurra de responsabilidades entre o Setor da Defesa Civil e Setor de 

Assistência Social e no fim o problema não é solucionado. Sabemos que cada um tem 

seus critérios e responsabilidades, mas precisam chegar em um consenso para 

resolução dos problemas, pois nós Vereadores somos muito cobrados na rua. b) Requer 

que seja realizado desentupimento de um bueiro localizado na Avenida Nossa Senhora 

da Assunção próximo ao nº 1018 e manutenção em um bueiro localizado na Rua Carlos 

Alberto de Melo, nº 93, Bairro Jardim Primavera, que está com suas laterais toda 

danificada, podendo com o início das chuvas danificar também, a massa asfáltica da 

rua. De uso da palavra o Vereador João Paulo de Morais requer que seja realizada 

manutenção no calçamento da Rua Macário de Almeida, Bairro Nova Cabo Verde, 

pois os bloquetes estão soltos e danificados, dificultando a locomoção de pedestres e 

trânsito de veículos por esta Rua. De uso da palavra o Vereador Daniel Galdino 

Barbosa Filho reitera pedido de instalação de placa indicando “PROIBIDO DESCIDA 

DE VEÍCULOS” na Rua Ataliba Dias, a qual faz ligação com a Rua Paraná no Distrito 

de São Bartolomeu de Minas, pois trata-se de uma rua muito íngreme e de bloquetes 

muito escorregadios podendo ocasionar acidentes com moradores próximos da referida 

Rua. O Vereador Pedro Sérgio solicita um aparte e diz que há bastante tempo já fez 

este mesmo pedido e até hoje não foi atendido. Requer que seja realizada manutenção 

em uma ponte localidade nas proximidades da propriedade do Sr. Leandro, Bairro 

Vargem São José, pois o estado de conservação da mesma é crítico, pede que o serviço 

seja realizado com urgência antes que aconteça um acidente grave no local. O Vereador 

João Paulo de Morais solicita um aparte e diz que uma ponte na estrada que dá acesso 

ao Bairro das Almas também está em estado precário de conservação, com suas laterais 

desbarrancando e muito estreita, o pedido já foi feito por diversas vezes, mas ainda não 

foi atendido. O Vereador Daniel diz que nestas pontes transitam veículos pesados 

diariamente, transporte escolar e se faz necessária esta manutenção nestas duas pontes 

o mais rápido possível, pois depois que algo grave acontecer não adianta ficar 

comovido, temos que resolver a situação antes que algo grave aconteça e os prejuízos 

fiquem para  população custear. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda 

requer que seja realizada melhorias na ponte localizada no Bairro Fundão dos 

Cardosos, nas proximidades da propriedade do “Sr. Antônio Neguta”, pois as tábuas 

estão se quebrando, podendo ocasionar acidentes com veículos que transitam pelo 



93 
 

local. Requer que seja depositado novamente, uma reserva de cascalho nas 

proximidades do posto de saúde do Bairro Coelhos, para que os moradores do local e 

Bairros próximos, utilizem-se do mesmo para melhorias nas estradas vicinais que dá 

acesso as suas propriedades. Requer que seja instalada uma lixeira nas proximidades 

do campo de futebol do Bairro Coelhos, para que as pessoas se conscientizem e não 

deixem lixos espalhados por toda lateral do campo, cuidando assim do meio ambiente 

e evitando poluição visual no local.  De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

requer que seja enviado Ofício de Congratulações e reconhecimento ao Lar Santo 

Antônio, parabenizando toda sua equipe pelo evento realizado no Domingo,  dia 

09/10/2022 em prol do Lar. O 8º Trilhão de Motos de Cabo Verde foi um sucesso, 

contou com a presença de muitas pessoas e abrilhantou o domingo. Manifesta seu 

agradecimento a todas pessoas que colaboram para que este evento fosse realizado. De 

uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva requer: a)  A pedido de munícipes 

aqui da Cidade, que a Secretaria da Educação realize abertura de matrículas para EJA 

(Educação para Jovens e Adultos), para que possam iniciar ou dar continuidade em 

seus estudos. Sugere que seja aproveitado o período de inscrição das crianças, para que 

a inscrição do EJA também seja realizada. b) Requer que seja providenciada placa de 

sinalização indicando “PARE” e até mesmo sinalização com pintura no chão, no 

entroncamento da Av. Prefeito Duvivier da Silva Passos e Av. Vereador Joaquim 

Sebastião de Souza, pois o local é bastante movimentado e não possui nenhuma 

sinalização indicando a preferência do motorista, dificultando assim, o trânsito e 

podendo ocasionar acidentes. c) Requer que seja realizada manutenção em uma ponte 

na estrada rural Barba do Bode, pois a mesma encontra-se em estado precário de 

conservação. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga reitera pedido 

de colocação de placa indicando “PROIBIDO JOGAR LIXO” nas proximidades do 

campo de futebol do Distrito de Serra dos Lemes, pois prontamente a administração 

realizou a limpeza do local e moradores sem responsabilidade ambiental logo em 

seguida depositaram lixos no local novamente. Reitera pedido de destinação de um 

servidor ou estagiário responsável para abertura do telecentro existente no Distrito de 

Serra dos Lemes, pois no local existem 10 (dez) computadores parados que poderiam 

estar servindo para capacitação/curso de informática aos interessados, pesquisa para 

trabalhos escolares, impressão de trabalhos, contas, etc, ou seja, seria de grande 

utilidade a reabertura do Telecentro no Distrito. Reitera pedido de realização de cursos 

de capacitação para costureiras no Distrito de Serra dos Lemes, conforme 

comprometimento da administração com os moradores do Distrito. O Sr. 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. o Vereador Luiz Carlos Ribeiro informa a toda 

população que a Vereadora Maísa Renata Batista Gianini passou por uma cirurgia e 

está em recuperação e em breve estará de volta a esta Casa presidindo e participando 

das Reuniões, deixa seu abraço carinhoso e desejo de breve recuperação. 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 
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havendo para, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e deixa 

marcada a próxima para o dia 24 de outubro 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. 

 

 

 

 

 


