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

REALIZADA NO DIA 07 (SETE) DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos sete dias do mês de junho 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, Sra. 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 Vanda Célia da Silva 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 e 

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, como não há nenhuma correspondência para ser 

lida e nem inscrito para o USO DA TRIBUNA LIVRE, passa-se a ORDEM DO DIA.  A 

Senhora Presidente consulta o Vereador Segundo Secretário, Vanderlei Aparecido 

Braga se há Vereadores inscritos para palavra livre. Este informa que estão inscritos 

para utilização da palavra livre os(as) Vereadores (as): Maísa Renata Batista Gianini, 

Luiz Carlos Ribeiro, Daniel Galdino Barbosa Filho e Vanda Célia da Silva. Na 

sequencia a Sra. Presidente solicita ao Vereador Vice-Presidente, Sr. Juscelino Tereza 

que assuma a cadeira presidencial para que utilize da palavra livre, na Tribuna, 

conforme estabelecido no regimento Interno desta Casa. De uso da palavra a Vereadora 

Maísa Renata Batista Gianini faz algumas colocações sobre a Reunião do Comitê de 

enfrentamento ao COVID 19, realizada no dia de hoje. Lembra que o Estado de Minas 

está inserido pela Onda Vermelha, e o nosso Município de Cabo Verde decidiu 

prorrogar o Decreto restritivo por mais uma semana, diante das incidências de casos 

positivos em nosso Município. Ressalta que os comércios continuarão fechando as 18 

horas e pedem colaboração e compreensão de todos. Lembra as perdas de pessoas 

queridas em nossa Cidade durante esta semana. Diz que apontamentos ao poder público 

sempre irão acontecer e temos que fazer a nossa parte procurar nos informar sobre tudo 

que está acontecendo na fonte correta para podermos passar as informações aos 

munícipes, coloca-se a disposição de toda população para esclarecimentos e que 

busquemos resoluções aos problemas junto ao Executivo. Diz que na tarde de hoje 

procurou informações no Departamento competente a respeito da contratação dos 

seguranças, a qual foi realizada através de um Processo Licitatório de nº 172/2021, 

modalidade: dispensa de licitação, contratação direta, Art. 24, inc. IV da Lei 8666/93, 

MP 1.047 de 03/05/2021, diz que toda documentação está no site da Prefeitura 
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Municipal, transparência COVID 19, e esta contração dos seguranças se deu por conta 

de ataques homofóbicos e outras agressões sofridas pelos fiscais que atuam nas ruas e 

comércios de nosso Município. Fala sobre o resultado positivo desta contratação, uma 

vez que os casos de contação diminuíram em comparação a semanas anteriores e que 

este valor pago pela contratação dos seguranças é até barato pelo resultado obtido, 

ressalta que são recursos destinados ao combate ao COVID e que precisam ser 

investidos para o bem estar e proteção de toda população. Diz não estar aqui por um 

partido político e sim representando toda população do Município de Cabo Verde e 

procurando sempre trabalhar com muita união entre todos Vereadores deste Poder 

Legislativo. Comenta sobre a realização da vacinação as quais estão acontecendo a 

partir das faixas etárias  e que estão sendo aplicadas na “Galeria”, ao lado do Depósito 

São Francisco materiais de construção. Comenta sobre a mudança do local de 

instalação do Centro de Atendimento ao COVID 19, o qual foi instalado no Centro 

Pastoral, ao lado da Capela Sagrado Coração, e próximo ao Hospital São Francisco 

para um melhor atendimento a população. Ressalta que a vacinação para pessoas com 

comorbidades estão sendo aplicadas nos próprios Bairros, ou seja, estão sendo 

disponibilizadas nas próprias localidades e ESFs (Estratégia as Saúde Familiar), dos 

Bairros Rurais, Distritos e da Cidade. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um 

aparte e comenta a importância da solicitação do Vereador Daniel em Sessão passada, 

sobre a transferência do Centro de Atendimento do COVID 19, para um local mais 

próximo ao Hospital São Francisco, evitando assim, contato de possíveis contaminados 

com outras pessoas que esperam por atendimento na portaria do Hospital, pedido este 

que foi atendido pela administração. Manifesta seu sincero agradecimento ao Padre 

Rovilson Ângelo da Silva pela concessão do espaço do Centro Pastoral da Paróquia 

Nossa Senhora da Assunção, para instalação do Centro de Atendimento ao COVID 19, 

local este, próximo ao hospital São Francisco, facilitando assim, o encaminhamento do 

paciente que for testado positivo. Comenta sobre os serviços executados com máquinas 

nas estradas rurais dos Bairros Cambuí e Santa Luzia na semana passada. Comenta 

sobre serviço paliativo realizado nas pontes dos Bairros Esteves e Fundão, salienta que 

assim que os materiais necessários para esta reconstrução estiverem disponíveis, as 

referidas pontes serão reconstruídas pela administração. Comenta sobre construção da 

creche do Distrito de são Bartolomeu de Minas, diz que nova licitação foi realizada e 

em breve os serviços de construção recomeçarão.  Comenta sobre a reforma que está 

sendo realizada no Posto de Saúde da Cidade e que será feita manutenção no telhado 

da Casa da Criança Feliz em breve, diz que já foi feita a licitação e a obra custará 

aproximadamente R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), diz que o telhado 

será substituído por estrutura de ferro. Comenta sobre a utilização das redes sociais 

pelo Vereador Daniel para comentar sobre a contratação dos seguranças e diz não estar 

aqui para defender ninguém, diz que foi feita a contratação de forma legal, o Vereador 
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tem todo direito de falar sobre o assunto, e vemos que os fiscais estão trabalhando e 

talvez por este cansaço resultante da pandemia as pessoas ficam esgotadas, sem poder 

sair e quando por algum motivo dá uma saidinha os fiscais ficam pegando no pé e 

acaba-se criando alguns atritos. Indaga se com a contratação destes seguranças o nobre 

Vereador Daniel não sentiu uma melhora quanto a questão da fiscalização de acordo 

com as restrições propostas no Decreto Municipal. Diz que tudo isso vem para 

melhorar para todos nós, diz saber que o Vereador está inscrito na palavra livre e está 

colocando estes questionamentos para que depois possa utilizar da palavra e manifestar 

sua opinião. Pede para que reflita sobre suas palavras, pois é sabido que a polícia militar 

pode ajudar os fiscais nestas abordagens, mas as demandas de serviços policiais deles 

também são muito grandes tanto nas Cidade, quanto nas rondas rurais e nos Distritos, 

e nem sempre podem atender aos chamados feitos pelos fiscais no exato momento do 

fato ocorrido, e aconteceu de fiscais serem agredidos e insultados de forma homofóbica 

e por isso a decisão para esta contratação dos seguranças neste período de maior 

restrição para a movimentação da população. Como os resultados estão sendo 

positivos, fala da certeza de que os mesmos possam ser dispensados o mais rápido 

possível. Lembra que existe recursos destinados para o combate a pandemia, para que 

o Município utilize da forma que achar necessário e tem certeza que os recursos não 

estão sendo utilizados da forma que foi falado pelas mídias sociais, pois trata-se de 

uma empresa credenciada junto a Polícia Federal e para sua contratação foi utilizado 

todo método legal exigido na administração pública. Se coloca a disposição da 

população para maiores esclarecimentos e caso não tenha uma resposta de imediato, 

pode se ter certeza que irá buscar esta resposta na fonte correta. Comenta sobre o 

denominado “Morro do Murilo”, o qual teve que passar por manutenção novamente, 

diante do grande fluxo de maquinários pesados que passaram pelo local, destruindo 

todo serviço realizado há dias atrás. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga solicita 

um aparte e diz que os caminhos e maquinários pesados que por lá transitaram 

destruíram todo cascalho lá colocado e no dia de hoje foi refeito o serviço pelas 

máquinas do Município. O Vereador Luiz Carlos comenta que todos sabem da atuação 

e trabalho do Vereador Daniel no Município, mas se faz necessário um maior cuidado 

para que não se cause tumulto em grupos nas redes sociais, onde disse na sexta-feira 

que tinha conhecimento de  uma “bomba” e que traria ao conhecimento de todos, 

causando um desrespeito junto a população, que entra em pânico querendo saber o que 

está acontecendo e fatos como estes não demonstra o que uma pessoa pública é. Diz 

que em sua opinião o Vereador deve conduzir a sua vida particular como pessoa 

pública, temos que respeitar os cidadãos, as famílias, as redes sociais, pois somos 

representantes do povo e temos que agir de forma responsável. De uso da palavra o 

Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho comenta sobre as palavras do Vereador Luiz 

Carlos, quando disse que este Vereador que vos fala causou tumulto nas redes sociais 



144 
 

junto a população, diz que provavelmente foi ele (Luiz Carlos) um dos incheridos  que 

ficaram que nem loucos querendo saber alguma coisa, sobre uma brincadeira feita em 

um grupo, brincadeira esta que foi repassada aos demais grupos. O Vereador Luiz 

Carlos diz que o Vereador está incorrendo em Decoro ao se referir a ele como 

incherido. O Vereador Daniel diz que o Vereador Luiz Carlos pega uma brincadeira 

ocorrida lá fora, na rua e traz para este momento de Reunião na Câmara, uma 

brincadeira ocorrida num grupo entre amigos e traz para cá, diz ser simples, de certo 

deve estar devendo alguma coisa, porque todo mundo ficou louco achando que eu iria 

falar ou soltar algo bombástico. Que bomba! Uma brincadeira nossa de grupo, você 

trazer para nossa Reunião esse assunto? Me poupe viu. Quanto aos seguranças que 

foram contratados, como a nobre Presidente falou que o valor pago está barato, está 

barato mesmo, pois o dinheiro não é dela, o dinheiro é do povo, nove mil reais, barato? 

Diz que queria estar aqui nessa Casa trabalhando de forma tranquila e em equipe, mas 

são só coisas erradas que a gente está vendo, diz ter ligado para todos na semana 

passada e proposto trabalhar de forma unida, mas infelizmente não dá, diante de tanta 

coisa errada. Agora vir me falar que os casos de contaminação diminuíram por conta 

da contratação dos seguranças? Me poupem, diminuiu porque a população está se 

conscientizando e atendendo ao Decreto Municipal. Diz que os seguranças foram 

contratados para acompanhar o trabalho dos fiscais, mas tem um vídeo em mãos que 

comprova que quem está batendo na porta dos comerciantes são os seguranças e não 

os fiscais, e ainda estão se dando ao direito de questionar os proprietários sobre o que 

estão fazendo dentro de seus próprios estabelecimentos em horário de delivery e de 

acordo com o alvará de funcionamento até as 22 horas,  e isso não está certo, pois não 

foram contratados para isso e nove mil reais por semana não é barato não, é bem caro 

para quem paga, e querer falar que os casos diminuíram por conta dos seguranças, opa, 

não é bem isso, diminuiu porque o povo se conscientizou, e quanto a licitação feita, diz 

estar subindo para Brasília com estes documentos aí, vamos ver se está certo ou errado, 

vamos ver se este preço está certo ou errado. E pode ter certeza que este assunto não 

ficará por aqui não, porque pelo que está vendo a militância está tomando frente e 

dizendo que está certo, e não está certo não, a população está vendo que está errado.   

Com relação ao horário de fechamento dos estabelecimentos comerciais, com certeza 

precisamos nos conscientizar mais, mas comenta que em dias de semana próximo ao 

horário das 18 horas as filas nas portas dos comércios estão muito longas, aos sábados 

durante o dia todo com filas e as pessoas que trabalham estão precisando utilizar do 

horário de almoço para fazerem suas compras, mas ficam por muito tempo nas filas e 

chegam atrasadas em seus trabalhos, assim a população está pedindo esta flexibilização 

no horário dos supermercados e postos de gasolina, evitando com isso tanta 

aglomeração. Diz que fechar o comércio as 18 horas não é a solução, pois muitos 

munícipes estão indo para outras cidades fazer suas compras e abastecer seus carros. 
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Então teria que entrar em um acordo entre todos os Municípios e fechar os comércios 

no mesmo horário, porque da forma que está não está adiantando, as pessoas saem 

daqui e vão para outros Municípios que estão fechando seus estabelecimentos mais 

tarde. A Vereadora Maísa solicita um aparte e diz que quando o nobre Vereador Daniel 

fala que o dinheiro pago aos seguranças não é dela (Maísa), diz ser sim, pois está muito 

bem amparada quanto a questão dos seus impostos. O Vereador Daniel responde com 

certeza. Maísa diz saber que o Vereador entra nas redes sociais faz suas colocações e 

deixa claro para todo mundo que é da oposição, e faz oposição ao Executivo, assim lhe 

pergunta, como representante do povo, tem visto que o mesmo sempre questiona 

bastante, quando fecha o comércio mais cedo, está ruim para o Senhor, estava fechando 

mais tarde, o Sr. veio até a Tribuna e disse que tinha que fechar mais cedo porque 

estavam todos morrendo. O Vereador Daniel interfere na fala da Vereadora, mas a 

mesma lhe pede respeito, pois está falando e diz que o nobre Vereador não precisa 

gritar, pois são todos civilizados e não cabem ofensas aqui, primeiro porque é uma 

mulher, segundo porque é a Presidente e gestora desta Casa, e os seus pontos de vista 

podem até não bater, mas o respeita como Vereador, como ser humano e cidadão. Diz 

que quando o mesmo fala do valor gasto com os seguranças serem muito altos, há 

muitos que o defendam, mas quando vemos os inúmeros casos da doença em nosso 

Município temos que rever esta opinião, os seguranças e fiscais podem até não ser o 

dono da verdade, mas contribuíram muito para esta diminuição nos casos, pois como 

representante desta Casa faz parte do Comitê do COVID 19 e os técnicos e especialistas 

da área passam as informações de que quanto mais restritivo for, melhor será o 

resultado diante das condições enfrentadas em toda região. E se diante destas 

afirmações eu (Maísa) não acreditar nestes profissionais da saúde que só têm por 

objetivo fazer o bem ao Município, em quem irei acreditar. Diz não estar ofendendo o 

nobre Vereador Daniel, o dinheiro pago aos seguranças é seu sim, pois está quites com 

seus impostos e demais comércios da cidade, diz ter seu nome limpo. Então o nobre 

Vereador deveria pensar melhor a forma que se comporta ao utilizar-se da Tribuna, não 

desrespeitando Vereador desta Casa, conforme chamou o Vereador Luiz Carlos de 

incherido, diz que aqui ninguém é incherido não, pois, quem mandou seus áudios, 

foram seu próprios companheiros, que as vezes você acha que eles estão lhe 

aplaudindo, eles estão é rindo da sua cara. E reforça mais uma vez, que esta Casa é um 

lugar de respeito, e estes nove Vereadores estão aqui, porque as pessoas nos 

proporcionaram esta oportunidade de representa-los a partir do voto que buscamos 

incansavelmente de casa em casa, o que não é fácil, todos nós sabemos disso e estamos 

aqui hoje, não é para causar problemas e nem apontar defeitos dos outros, pois somos 

humanos e estamos aqui para tentar solucionar e por isso queria que o nobre Vereador 

Daniel apresentasse qual é a solução, qual o horário seria o melhor para fechar todos 

os comércios, dispensar os seguranças, deixando somente os fiscais e ai o Sr. Vereador 
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contrataria mais policiais militares para dar conta da demanda dos serviços? Críticas 

não.  Qual é a solução? O Vereador Daniel diz ser simples, o que todo mundo está 

vendo que este horário de funcionamento dos comércios não está dando certo, pois está 

gerando muitas filas e aglomerações, e o que está colocando aqui hoje foram os pedidos 

da população, não é coisa da sua cabeça não, e diz ter certeza que todos foram 

procurados pela população também, fazendo este mesmo pedido. Quanto ao número 

de policiais em relação a população de Cabo Verde, diz ter feito um levantamento e 

Cabo verde é a melhor Cidade de Minas baseando-se número de policiais militares ao 

número de população. Diz ter conversado com os policiais Militares e os mesmos se 

colocaram a disposição para quando for necessária sua atuação. A Vereadora diz não 

ser  especialista na área da medicina e se os especialistas estão dizendo da necessidade 

desta restrição, quem somos nós para contrariar. E indaga ao Vereador Daniel qual sua 

opinião para amenizar o problema da contaminação. Seguir a risca o Minas Consciente, 

o Onda Roxa impositivo, o Onda Vermelha menos restritivo ou o Decreto Municipal 

que flexibiliza algumas medidas, a fim de não prejudicar os comerciantes e população 

em geral. Diz que em sua opinião estão Vereadores aqui nesta Casa para agir pelo povo. 

A Vereadora Vanda Célia da Silva fala que estamos vivendo um momento muito 

difícil, com muitas perdas de pessoas queridas e conhecidas de todos em nosso 

Município, manifesta todo seu sentimento e sensibilidade as famílias que perderam 

seus entes queridos. Reforça o pedido a toda população para continuarem com as 

medidas preventiva e cada um fazendo a sua parte. Diz que como representantes da 

população devem ter equilíbrio e sabedoria para lidarem com este momento triste e 

difícil por que todos estão passando. Quanto a contratação dos seguranças, diz ter sido 

uma necessidade devido os insultos homofóbicos e agressões sofridas pelos fiscais, um 

desrespeito ocorrido com eles no memento do trabalho por eles realizados. Ressalta os 

dias e momentos difíceis atravessados por todos e ainda há pessoas desavisadas que 

insistem em não tomar os cuidados necessários diante dos protocolos sanitários. 

Salienta que os comerciantes promoveram o isolamento em seus comércios e estão 

respeitando o Decreto Municipal. Deixa todo seu reconhecimento e respeito aos 

trabalhadores da área da saúde que precisam ter  proximidade e tocar os pacientes, 

correndo risco de se contaminarem diariamente. A Vereadora Maísa faz a ratificação 

do número de contaminados divulgados no dia de hoje, disse que tinha a informação 

de 2 testados positivos até o momento da Reunião do COVID e agora a noite foi 

divulgado no site da Prefeitura que foram 11 testados positivos. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga diz tratar de um assunto polêmico e que respeita a opinião de cada 

um dos nobres colegas. Mas neste momento tão difícil e crítico, qual a decisão que o 

Sr. Prefeito deverá tomar? Trata-se de uma situação que não é estável, mas que se 

modifica a todo momento, diz não discordar das cobranças feitas a Administração, mas 

vivenciar uma pandemia na pele de um gestor público não é fácil. Lembra ter perdido 
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seu cunhado na semana passada, não pela contaminação do COVID, mas por uma 

fatalidade e mesmo assim não sabe mensurar a dor que todos os familiares e amigos 

estão sofrendo. Comenta sobre o falecimento da Sra. Terezinha, do Bairro Esteves que 

faleceu aos 54 anos pela contaminação do COVID , uma internação e dentro de pouco 

tempo a notícia de seu falecimento, a qual teve que ser enterrada as 2 (duas) horas da 

manhã sem ninguém para acompanhar a dor e sofrimento familiar pela perda, diz ser 

um momento muito difícil e triste para todos nós. Salienta que em sua opinião a vida 

não tem preço e esta fiscalização e contratação destes seguranças é muito importante e 

está surtindo efeitos sim. Menciona o sofrimento por que passou nos vários dias de 

internação o ex Vereador Adriano Lange Dias, uma pessoa ativa na área dos esportes, 

exercícios físicos, não fumante e jovem,  diz que depois de todos estes fatos ocorridos 

com pessoas tão próximas passou a se cuidar ainda mais e independente do valor pago 

aos seguranças, a intenção do Sr. Prefeito é salvar vidas. O Vereador Vitor Espedito 

Megda diz ter sido eleito do lado da oposição, mas quando aqui aprovam Projetos é 

pensando no bem estar da população. Ressalta que quanto ao Projeto para contratação 

dos fiscais quando aqui foi aprovado, o Vereador Daniel poderia ter pedido vistas no 

Projeto indagando quanto seria pago para cada um deles ou até mesmo votar contrário, 

mas não fez isso, fomos todos favoráveis. O Vereador Daniel diz não ter questionado 

hoje nada sobre os fiscais e sim sobre a contratação dos seguranças e fechamento do 

Centro de atendimento do COVID no final de semana e feriado, pois muitas pessoas 

precisaram deste atendimento. Ressalta que no dia de hoje, passaram pelo Centro de 

Atendimento cerca de trezentas pessoas e o tempo esperado para este atendimento 

acabou sendo muito demorado, diante do grande número de pessoas. O Vereador Vitor  

ressalta não ser este o momento para críticas e sim unir forças e oração a Deus pedindo 

proteção. A Vereadora Vanda ressalta que para a realização da mudança do Centro de 

Atendimento do COVID para novo endereço, o Hospital São Francisco ficou a 

disposição para este atendimento. O Vereador Daniel ressalta a sobrecarga de 

atendimentos no Hospital e da falta de funcionários para dar conta da demanda de tanto 

serviço. A Vereadora Vanda comenta sobre uma possível conversa com o Executivo e 

Comitê do COVID sobre a questão do horário de fechamento dos supermercados e 

postos de gasolina, e a possibilidade de flexibilizar este atendimento até as 19 horas, 

evitando com isso filas e aglomerações. Lembra que questionou o Prefeito quando aqui 

esteve quanto a esta necessidade, mas o mesmo disse que o Decreto seria feito de forma 

igualitária para todos os comerciantes, ou seja, com o fechamento dos estabelecimentos 

no mesmo horário para todos. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro informa que foram 

adquiridos  mais cinco mil testes rápidos para testar COVID 19 pelo Município e 

parabeniza o Vereador Daniel por ter feito esta solicitação aqui nesta Casa em Reunião 

anterior. O Vereador Daniel se desculpa pelas palavra referidas ao Vereador Luiz 

Carlos e disse ficar nervoso e se exaltar, pois é muito cobrado e acaba por extrapolar 
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em suas palavra de forma desrespeitosa. Pede que o atendimento no Cento do COVID 

seja estendido em todo final de semana e que horas extras sejam pagas aos servidores 

que lá permanecerem. A Vereadora Maísa comenta que na Reunião do COVID 

realizada a tarde o Secretário Ademir disse ter feito esta proposta aos Servidores que 

prestam este atendimento, mas não havia pessoal para cobrir todo o final de semana e 

feriado. Diz que foi feita a sugestão ao Hospital para contratação de mais funcionários 

para atuarem nesta área e que a Prefeitura arcaria com os gastos, mas, infelizmente não 

há profissionais disponíveis para serem contratados em toda região. Diz que a 

Prefeitura está colaborando na aquisição de mais oxigênio para o Hospital. Comenta 

que em muitos momentos da vida são pedras e em outros vidraças e que neste momento 

como legisladores e fazendo parte da gestão pública estão como  vidraças e precisam 

agir pautados pela legalidade, com união e em prol do bem estar de toda população. A 

Vereadora Vanda comenta que estamos vivenciando um momento que não permanece 

estático, tudo muda a cada momento, lembra que o Secretário da Saúde já havia 

comentado aqui sobre esta possibilidade de mudança do Centro de Atendimento ao 

COVID 19 para mais perto do Hospital para atendimento as pessoas com sintomas e 

ressalta que neste final de semana e feriado ninguém ficou desamparado quanto a este 

atendimento, uma vez que estava sendo promovido este atendimento no Hospital São 

Francisco. Ressalta mais uma vez a importância de todos colaborarem respeitando o 

Decreto e as normas de proteção, pois os profissionais da área da saúde estão exaustos 

e ficando doentes, por medo, pressão, excesso de trabalho, perdas de seus pacientes e 

inúmeros outros fatores que afetam sua saúde. 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 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 nenhum Projeto para ser encaminhado, 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. O Vereador Vitor 

Espedito Megda pede que ouvido Plenário seja enviado Ofício de pesares manifestando 

sentimentos as famílias da Sra. Terezinha Maria Martins e Sr. Miguel Paiva, por seus 

falecimentos. Ressalta que a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Coelhos já 

encontra-se com alguns problemas estruturais mesmo antes da sua inauguração, como 

um grande vazamento em uma parede da construção e problemas no telhado da 

cobertura da recepção, onde ocorreu o destelhamento do local com um temporal. Assim 

pede que o Executivo acione a empreiteira responsável para as devidas manutenções 

destes problemas antes de sua inauguração. O Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho 

comenta sobre o problema com uma rede de esgotos estourada aos fundo do Banco 
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SICOOB e Sindicato dos Produtores Rurais, salienta que esta rede passa pelo 

Loteamento Jardim Progresso, o qual é particular e devido o trabalho realizado com 

maquinários pesados no local, esta canalização da rede de esgotos foi prejudicada, 

podendo ocasionar problemas de retorno de resíduos de esgotos nas residências da Rua 

Oscar Ornelas. Requer que seja oficiado ao Executivo e a COPASA pedindo 

providências quanto a esta situação. Requer informações sobre o desconto que é dado 

ao imposto IPTU em nosso Município, pois fazendo-se a somatória dos valores totais 

das três parcelas e subtraindo-se a porcentagem de dez por cento (10%), não se chega 

ao valor estipulado na parcela única, obtendo-se aproximadamente um desconto de 

apenas três por cento (3%), assim pede este esclarecimento para que possam informar 

a população. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz ter recebido resposta virtual do 

Secretário Celso Lourenço Alberto Lourenço Filho,  sobre o questionamento do 

desconto do IPTU,  o qual esclarece que a disposição neste sentido está no Decreto 

Municipal nº 022/2021, de 05/03/2021. Art. 2º Os contribuintes que liquidarem os seus 

débitos a título de IPTU, em parcela única, até 07/06/2021, terão direito a um desconto 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do Imposto. Parágrafo Único – O desconto 

previsto neste artigo não incidirá sobre as taxas da referida cobrança. O Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro diz ter participado de algumas reuniões na gestão anterior, onde se 

discutiu com os proprietários da Avenida Oscar Ornelas uma solução para o problema 

desta rede de esgotos que corria a céu aberto na época e foi acordado entre as partes, 

proprietários/COPASA/ Prefeitura que os materiais seriam cedidos pelos proprietários, 

os maquinários para aberturas das valas para colocação dos canos seria por conta da 

Prefeitura e o serviço instalação das redes por conta da COPASA e assim foi feito. A 

Vereadora Maísa solicita um aparte e diz ter feito o mesmo requerimento que o 

Vereador Daniel sobre o loteamento Jardim Progresso, solicitando alguma providência. 

a) Requer que seja analisada a situação do esgoto do Loteamento Jardim Progresso, 

visto que o mesmo encontra-se entupido, com risco iminente de danos à endereço 

localizados na Avenida Oscar Ornelas, pois o esgoto da avenida passa pelo esgoto 

localizado no bairro logo abaixo e se medidas não forem tomadas em caráter urgente, 

os resíduos retornarão para a área citada. O Vereador João Paulo de Morais pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo reiterando pedido de manutenção dos 

bancos quebrados no Bairro Chapadão, manutenção em algumas lixeiras existentes e 

instalação de mais algumas em alguns pontos estratégicos do Bairro, manutenção do 

calçamento localizado na Avenida Prefeito José Romão de Souza, nas proximidades 

da mercearia da Sra. Edinha, pois o calçamento está solto danificando veículos que por 

lá transitam. Requer informações se há algum projeto de pavimentação da Rua 

Quintino Bocaiúvas do Bairro Chapadão. Requer que seja destinado mais um servidor 

para realização de varrição das Ruas do Bairro Chapadão, pois o Senhor responsável 

por este serviço no local já é de idade, e não está dando conta de todo serviço no local, 
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pois trata-se de um Bairro grande e com muitas ruas. O Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga comenta sobre a pavimentação que foi feita em Rua do Distrito de Serra dos 

Lemes e pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a 

construção de passagem elevada para pedestres em alguns pontos, evitando com isso, 

que motoristas imprudentes transitem com seus carros em alta velocidade. Comenta 

sobre a cobrança de impostos destinado a Distrito de Serra dos Lemes, aos locais que 

ainda não possuem infraestrutura necessária, como a falta de calçamento, iluminação 

pública, etc. Informa que sobre a pavimentação do Loteamento São Francisco a 

administração está buscando um caminho para esta realização. Requer que ouvido o 

Plenário seja oficiado a COPASA solicitando informações sobre o andamento do 

processo de desapropriação para a construção da Estação de Tratamento de Esgotos 

(ETE), pois os resíduos de esgotos continuam correndo a céu aberto, causando 

inúmeros transtornos a população do Distrito. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede 

que ouvido o Plenário seja encaminhado Ofício de pesares a família da Sra. Anicia 

Rufino de Faria Marciano, manifestando sentimentos por seu falecimento, reforça o 

pedido a toda população que se atentem as medidas de proteção quanto a utilização de 

máscaras, higienização das mãos e distanciamento  social. A Vereadora Vanda Célia 

da Silva pede que ouvido o Plenário, seja encaminhado Ofício de pesares a família do 

Sr. Manoel Vitor Pereira Filho, residentes no Distrito de São Bartolomeu de Minas 

manifestando sentimentos por seu falecimento. 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. Informa que a Secretária Municipal da Educação, Sra. Deliane 

Ribeiro Vilela Silva, convida todos os Senhores Vereadores e Vereadoras desta Casa, 

para no dia 16 de junho de 2021, as 18 horas, comparecerem no Departamento 

Municipal de Educação para que ela possa fazer uma explanação e demonstração de 

todo trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Educação em nosso 

Município. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos 

a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 14 de junho de 2021 

(Segunda- - Feira) ás 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 
 

_________________________________   __________________________________ 

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. 


