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

REALIZADA NO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS, NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e quatro 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 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 Vanda Célia da Silva, dos(as) 

Senhores(as) Vereadores(as) de forma presencial: João Paulo de Morais, Juscelino 

Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido e 

Vitor Espedito Megda e ausência dos Vereadores: Daniel Galdino Barbosa Filho e  

Vanderlei Aparecido Braga. 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, 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. Em 

seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há munícipe inscrito para 

utilização da Tribuna Livre. Em seguida a Sra. Presidente consulta a Vereadora 

Primeira- Secretária, Sra. Vanda Célia da Silva, se há inscritos para utilização da 

palavra livre. Esta informa que está inscrito o Vereador: Luiz Carlos Ribeiro.  De uso 

da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta sobre eventos realizados no último 

domingo, 23/10/2022. Corrida Circuito de rua pela manhã, o qual foi muito bem 

organizado e contou com trezentos inscritos para participação.  Desfile dos carreiros 

de bois do Município e região, fala da emoção em se presenciar a cultura e costume da 

nossa região, com a participação de muitas crianças e jovens dando continuidade a este 

trabalho tão bonito, lembrando que a polícia ambiental estava presente para preservar 

o bem estar e cuidado com os animais. Na parte da tarde realização da cavalhada, a 

qual também foi muito bem organizada, com a presença de muitos participantes em 

seus animais, finalizando a noite com um grande show, abrilhantando ainda mais as 

festividades realizadas. Lembrando que no dia 29/10/2022 acontecerá um desfile cívico 

encerrando as festividades do aniversário de nossa Cidade, são 156 anos de 

Emancipação Político Administrativa desta terra que tanto amamos e respeitamos. 

Comenta que estamos na última semana do período eleitoral do segundo turno e diz 

que em sua opinião, deve-se comentar aqui um pouquinho sobre a eleição e todos que 

puderem ir votar no dia 30 de outubro, que não desperdicem esta chance e vá votar, 

para lá na frente ter o direito de cobrar pelos compromisso firmados em períodos 

eleitorais. Manifesta seu voto no 22, por Minas Gerais, pois, estando Vereador em 

Legislaturas passadas foi testemunha de quanto Cabo Verde sofreu com o atraso de 

repasses de recursos, com o PT de Pimentel frente ao governo de Minas, sequestro do 

IPVA e outras coisas. Salienta ser sabedor de que muitos de seus eleitores, votam no 

13 e diz respeitar, pois trata-se de um direito de cada um, o voto é livre, mas como 
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homem público deve mostrar a cara e posicionar de que lado está e diz ser muito 

importante a participação de todos neste pleito eleitoral. O Vereador Pedro Sérgio 

Aparecido solicita um aparte e parabeniza o Diretor de Esportes, Sr. Bruno Leite e toda 

sua equipe, os quais foram responsáveis pela organização desta belíssima corrida 

realizada, parabeniza também a Secretária de eventos e cultura, Sra. Mariana Podestá 

pela organização da cavalhada, desfile dos carros de bois e parceiros de cavalgada, pois 

sem a participação de todos não seria possível a realização de um evento tão bonito em 

nossa Cidade, parabeniza ainda, a Administração pela disponibilidade para realização 

de todos estes eventos.  O Vereador Luiz Carlos lembra que o organizador do desfile 

dos carros de boi foi o “Ju da Cici” e a cavalhada foi organizada pelo Sr. Carlos, deixa 

todo seu reconhecimento e agradecimento pela contribuição destas pessoas que gostam 

destas modalidades de apresentação e que não deixam nossa história acabar. A 

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini comenta que não pode estar presente nas 

festividades, por conta da recuperação de sua cirurgia, mas acompanhou pelas redes 

sociais, e como educadora, diz acreditar em uma cultura que não pode morrer, temos 

uma história em nosso Município que deve ser preservada, precisamos resgatar e 

demonstrar essa trajetória rural tão importante para todos nós, fala da grande 

quantidade de pessoas presentes nos eventos, que mesmo debaixo de um sol escaldante 

não mediram esforços para se fazerem presentes e prestigiar a belíssima festa. 

Parabeniza todos os envolvidos nesta realização de sucesso e diz acreditar que a vida 

política só dá certo a partir da soma da participação de todos, Executivo, Legislativo e 

o povo. O Vereador Luiz Carlos fala da emoção do seu pai ao presenciar e ouvir o 

barulho dos carros de bois, lembrando o carrear de antigamente. Salienta que hoje pela 

manhã a limpeza das ruas já estava sendo feita pela equipe dos Servidores, não 

deixando resquícios de sujeira dos animais e nem lixos espalhados pelas ruas da 

Cidade. A Vereadora Vanda Célia da Silva diz não poder ficar omissa a este momento 

de reconhecimento e agradecimento pela realização desta grande festividade em nosso 

Município, a qual movimentou pessoas dos Bairros, Distrito e região. Diz que por 

motivos de força maior não pode estar presente, mas acompanhou pelas redes sociais 

e pode ver que foi tudo maravilhoso. Parabeniza e agradece a todos que contribuíram 

para que estes eventos fossem realizados. O Vereador João Paulo de Morais solicita 

um aparte e diz que está chegando o dia da eleição, e como dito pelo Vereador Luiz 

Carlos, o voto é democrático, cada um tem a livre escolha. Ressalta que a classe 

trabalhadora de Cabo Verde, uma classe muito sofrida e que conseguiu melhorar um 

pouco suas vidas graças ao governo do PT. Assim, diz que vota no 13 e conforme já 

dito cada um escolhe em quem votar, e foi graças ao Lula 13 na época em que foi 

presidente que muita gente melhorou de vida. O Vereador Luiz Carlos comenta ainda, 

que no dia 29 de outubro acontecerá desfile cívico, com a participação de todas escolas 

municipais, ressalta o entusiasmo das crianças, professores e diretores para que este dia 

chegue para uma belíssima apresentação em seus carros alegóricos festejando os 156 

anos de nossa querida Cabo Verde. 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 
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Ordinária, pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura das 

mesmas, averiguando seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos(as) Vereadores(as) 

presentes, sem emendas. Neste momento encaminho o Projeto de Lei nº 2.236/2022 

que, CRIA O PROJETO ÁGUAS DE CABO VERDE, AUTORIZA O EXECUTIVO A 

PRESTAR APOIO TÉCNICO E DE FOMENTO FINANCEIRO AOS PROPRIETÁRIOS 

RURAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de Lei nº 2.237/2022 que, CRIA O 

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 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 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 

requer que seja realizada manutenção e cascalhamento da estrada rural que dá acesso 

ao Bairro Córrego da Paz em toda sua extensão, pois a mesma está em estado precário 

de conservação. Requer que seja realizado cascalhamento da estrada rural Jangada, 

próximo a propriedade dos Senhores Alex e Adriano Corrêa. O Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro solicita um aparte e diz que o Município está encontrando dificuldades para 

retirada de cascalho, e não está obtendo autorização para retirada de cascalho no 

Município de Cabo Verde sem o pagamento de uma taxa, diz que trará informações 

mais completas a este respeito na próxima Reunião desta Casa. Diz que o Prefeito 

tentará realizar uma licitação para aquisição de pedras britas para serem colocadas nos 

pontos mais críticos das estradas rurais do Município. De uso da palavra o Vereador 

João Paulo de Morais reitera pedido do Sr. Wilian, morador no Bairro Barba do Bode,  

para que seja patrolada e cascalhada aquela estrada, a qual encontra-se em estado 

precário de conservação. Requer providências urgentes quanto a uma rede de esgotos 

correndo a céu aberto no Bairro Chapadão, nas proximidades do nº 157, aos fundos da 

residência do Sr. César, pois estes resíduos estão causando grande mau cheiro e 

proliferação de insetos. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva requer 

que seja realizada pelo responsável da Defesa Civil no Município um levantamento das 

grandes árvores existentes no Distrito de São Bartolomeu de Minas, as quais devido a 

altura de suas copas estão atingindo redes de alta tensão, podendo ocasionar acidentes 

graves caso ocorra ventanias. Ruas onde possuem árvores de grande porte: Rua Paraná, 

Alagoas, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina. Que o responsável pela 

Defesa Civil verifique as demais Ruas do Distrito e caso encontre outras árvores que 

estão causando este mesmo problema que as inclua no levantamento a ser encaminhado 

com urgência a CEMIG. O Vereador Pedro Sérgio solicita um aparte e diz que há um 

certo tempo atrás o responsável da época pelo Departamento da Defesa Civil, Sr. 

Luciano,  já realizou este levantamento das árvores de grande porte que estão causando 

perigo nos cabos e fiação de alta tensão, levantamento este que foi encaminhado a 

CEMIG, mas nada foi feito até o presente momento. Assim, pede que uma resposta 

efetiva seja dada com relação a este problema existente no Distrito de São Bartolomeu 

de Minas. O Vereador Luiz Carlos sugere que se ligue para o responsável da CEMIG 

e o informe do encaminhamento do Ofício para providências urgentes. De uso da 

palavra o Vereador Vitor Espedito Megda requer que seja realizada manutenção em 

um mata-burros próximo a residência do Sr. Roberto Quintino, produtor de mel, no 
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Bairro Fiéis. Requer que seja realizada manutenção em um mata-burros na estrada rural 

do Bairro Coelhos, próximo a propriedade do Sr. Paulinho Camilo.  Requer a colocação 

de cascalho nos pontos críticos das estradas rurais que dão acesso ao Bairros: Coelhos, 

Fundão dos Cardosos, Esteves e São Miguel, para que com a aproximação da época 

chuvosa os moradores não sofram com atoleiros nestas estradas com grande fluxo de 

veículos. 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 de Lei encaminhados nesta Casa 

Legislativa. Solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer 

referente ao Projeto de Lei nº 2.231/2022 que, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 

DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO REGULARIZADA, NO ATO DA 

MATRÍCULA ESCOLAR EM CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MINAS GERAIS. A Sra. 

Presidente submete o referido Projeto a apreciação, discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. A Vereadora Maísa 

comenta sobre a parceria existente entre os Setores de Educação e da Saúde de nosso 

Município, e que a aprovação deste Projeto é para o bem estar e saúde de nossos filhos, 

pois, por muitas vezes diante da vida atribulada, nós mães, pais, não nos atentamos a 

carteirinha de vacinação de nossos filhos, podendo ocasionar atrasos e a partir desta 

análise no momento da matrícula os pais poderão ser informados sobre o atraso e ser  

sugerido a eles a regularização da mesma. A Vereadora Vanda comenta que a matricula 

será realizada e caso haja atraso de vacinas na carteirinha da criança, os pais serão 

informados para devida regularização. Todos os demais Vereadores se manifestam 

favoráveis a aprovação do Projeto de Lei. Parecer. Apreciada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e redação e Comissão de Educação, Esporte, Saúde, Assistência 

Social e Direitos Humanos, a propositura e sua emenda receberam parecer favorável à 

sua discussão e votação em plenário, pois não encontram nenhum óbice legal quanto a 

sua matéria e forma, bem como, quando da elaboração, foram respeitadas as legislações 

pertinentes ao assunto. Apreciado pelas demais comissões permanentes, a propositura 

em discussão, juntamente com sua emenda, receberam parecer favorável, pois a 

proposta é de extrema importância para a realidade em que vivemos, haja vista que são 

crescentes as campanhas antivacinas no mundo todo, que acabam por prejudicar 

demasiadamente as campanhas de vacinação, pois não atingem mais os índices 

esperados, trazendo grandes riscos de que doenças até hoje erradicadas, retornem, 

razão pela qual é extremamente pertinente que sejam criados mais mecanismos de 

fiscalização. Assim sendo, o assunto necessita ser tratado com a máxima precaução, 

pois o ato de exigir a apresentação do cartão de vacinação no ato da matrícula não pode 

tornar-se um fator limitador à educação, já que não é o objetivo da propositura, bem 

como não podemos atribuir responsabilidades à educação que já são desempenhadas 

pelo setor de imunização municipal, assim sendo, a supressão do artigo que incumbia 

à escola a responsabilidade de comunicar o Conselho Tutelar, em caso de não 

cumprimento das exigências no prazo legal, é extremamente pertinente haja vista que 

a saúde municipal já desempenha tal função, assim devendo permanecer, para que não 

corramos o risco de invasão de competências, bem como de evasão escolar. O Projeto 
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é aprovado por todos Vereadores presentes, com emenda. A Sra. Presidente submete o 

referido Projeto à votação dos Senhores(a) Vereadores(a). Os Senhores Vereadores(a) 

podem se manifestar. O Projeto é aprovado, por todos(a) Vereadores(a) presentes, com 

emenda. Solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer 

referente ao Projeto de Lei nº 2.232/2022 que, DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO 

DE FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DE CABO VERDE – MG E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete o referido Projeto a 

apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do Projeto de Lei. 

Parecer. Apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça e redação, a propositura 

recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em plenário, pois não encontram 

nenhum óbice legal quanto a sua matéria e forma, bem como, quando da elaboração, 

foram respeitadas as legislações pertinentes ao assunto. Apreciado pelas demais 

comissões permanentes, o Projeto de Lei em discussão recebeu parecer favorável a sua 

discussão e votação, pois busca-se a regulamentação de funcionamento e instalação de 

cemitérios municipais, bem como de velórios e sepultamentos, pois, hodiernamente, 

não contamos com a necessária regulamentação em nosso município. Desta forma, 

diante da necessária regulamentação em razão do princípio da legalidade, bem como 

em buscando segurança jurídica a todos, a propositura se faz pertinente. O Projeto é 

aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. A Sra. Presidente submete o 

referido Projeto à votação dos Senhores(a) Vereadores(a). Os Senhores Vereadores(a) 

podem se manifestar. O Projeto é aprovado, por todos(a) Vereadores(a) presentes, sem 

emenda. A Sra. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei de nº 2.231/2022, 

por todos Vereadores(as) presentes, com emenda, e Projeto de Lei nºs 2.232/2022, por 

todos Vereadores(as) presentes, sem emenda. Antes de encerrarmos esta Reunião 

Ordinária, quero deixar aqui em nome de todos Vereadores e Vereadoras dessa Casa, 

os mais sinceros parabéns pelos 156 anos de Emancipação Político-Administrativa do 

Município de Cabo Verde, um Município pequeno na extensão, mas grandioso no 

amor, respeito, diversidade e generosidade entre as pessoas. Agradece ainda, toda 

participação de toda comunidade para o desenvolvimento destes 156 anos desta terra 

que tanto amamos, queremos bem  e nunca deixaremos de ser eternos cabo-verdenses. 

Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos e deixa 

marcada a próxima Reunião para o dia 03 de novembro de 2022 (quarta-feira) ás 19:00 

horas, no Salão da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães para 

assistirmos uma palestra de conscientização sobre a importância dos cuidados 

preventivos com relação ao câncer de mama e próstata. Nesta ocasião, contaremos com 

a participação do médico oncologista Dr. Nímio Garcete e sua equipe composta pela 

psicóloga Dr. Maria Julieta Gouveia, pelo nutricionista Dr. Caio Cândido, pelo 

fisioterapeuta Dr. Rafael Carvalho e pela gestora Daniele Garcete. O convite se estende 

a toda comunidade cabo-verdense e principalmente a todos pacientes que realizam 

tratamento do câncer em nosso Município. 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 
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devida correção, antes da aprovação desta Ata. A próxima Reunião Ordinária fica 

marcada para o dia 07 de novembro de 2022, as 19 horas, segunda feira. 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. 

 

 

 


