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

REALIZADA NO DIA 21 (VINTE E UM) DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e um 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 a Vereadora Vanda Célia 

da Silva que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, abençoando esta Sessão 

Ordinária. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os presentes e 

passa-se a fase do EXPEDIENTE, não havendo nenhuma correspondência para ser lida, 

passa-se a homenagem pelos 80 anos de existência do Hospital São Francisco. A Sra. 

Presidente diz ter a grata satisfação em termos presente aqui nesta noite a Senhora 

Luciana Siqueira, Diretora Administrativa  e Sr. Carlos José de Melo, Provedor do 

Hospital São Francisco , os quais representarão toda entidade recebendo esta singela 

homenagem deste Poder Legislativo, através da MOÇÃO Nº 002/2021, MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES PELO ANIVERSÁRIO DE 80 (OITENTA) ANOS DO HOSPITAL 

SÃO FRANCISCO. CONSIDERANDO que há 80 (oitenta) anos nascia uma das 

instituições mais importantes de Cabo Verde. CONSIDERANDO que o hospital, desde 

a sua fundação, contou com o apoio de muitos provedores, colaboradores e servidores, 

sempre atuantes e solidários e que foram peças de extrema importância, na construção 

da sua história, da nossa história. CONSIDERANDO que ao longo deste tempo 

construíram uma belíssima história de acolhimento e cuidado a toda população. A 

Câmara Municipal de Cabo Verde, em nome de todos os vereadores(as) e servidores 

vem, por intermédio da presente, externar nossos mais sinceros votos de gratidão por 

tamanha dedicação e cuidado com nossa população, trazendo sempre conforto e alento 

a todos que necessitam. Comenta um fato ocorrido em sua vida, onde após o 

nascimento de seu filho, detectou-se um problema cardíaco sério, onde o mesmo foi 

transferido com urgência para o Hospital das Clínicas e Incor de São Paulo e lá estando 

com seu filho pode perceber o imenso número de atendimento feitos diariamente onde 

as pessoas não são tratadas por seu nomes e sim através de um número. E foi nesse 

momento que sentiu falta da atenção e carinho que todos os profissionais do nosso 

Hospital São Francisco dedicam a seus pacientes, tratando-os carinhosamente e se 

nenhuma distinção por seus nomes quando lá estão internados. Manifesta todo seu 

reconhecimento e agradecimento a todas estas pessoas especiais, rogando a Deus que 

os proteja e lhes dê muita saúde para continuar cuidando das enfermidades das pessoas.  

A Vereadora Vanda Célia da Silva manifesta sua imensa alegria em poder homenagear 

e acolher estes parceiros desta entidade tão querida em nossa comunidade e pede para 

que levem suas felicitações a todos os colaboradores que com tanto carinho 



163 
 

desempenham seu trabalho incansável pelo bem estar de toda população cabo-

verdense. Neste momento, convida a Sra. Luciana Siqueira e Sr. Carlos José de Melo 

para que recebam de todos os Senhores (as) Vereadores(as) esta singela homenagem 

de congratulações, por esta trajetória de acolhimento e carinho em prol de toda 

população cabo-verdense e para que este momento fique registrado neste Poder 

Legislativo. De uso da palavra a Sra. Luciana diz estar emocionada em ouvir estas 

palavras e trata-se de uma honra receber desta Casa Legislativa esta homenagem a 

entidade Hospital São Francisco e reforça a missão de prestação de serviço sempre 

voltado ao atendimento ético e humanizado a todos que necessitarem. São 80 anos de 

existência e o que mantém a entidade são as ajudas da comunidade através de doações, 

ajuda de empresários, recurso destinados por Deputados e parceria da Prefeitura e 

Câmara Municipal. Deixa um convite, pós pandemia, para que todos possam visitar o 

hospital, pois serão muito bem recebidos. Deixa seu especial agradecimento a todo 

corpo clínico, diretoria, colaboradores e funcionários por todo trabalho realizado. De 

uso da palavra o Sr. Carlos José de Melo externa todo seu sentimento de gratidão a 

entidade Hospital São Francisco. Lembra que no passado vivenciaram momentos 

difíceis junto a receita federal, comprometendo o nome de pessoas e causando 

transtornos em suas vidas pessoais e mesmo nesta época aceitou ser o tesoureiro da 

entidade, pois sempre acreditou no trabalho ético de todos os membros da entidade. 

Diz ter elaborado as plantas da construção de forma manual tirando todas medidas da 

construção existente. Diz se sentir honrado em estar provedor do Hospital e se dispõe 

a sempre colaborar no que a entidade precisar. Lembra que a reforma que está sendo 

realizada, são adequações necessárias propostas pela vigilância sanitária e é graças a 

economia da direção do hospital, realização de festas e doações que tudo isso está sendo 

realizado. Ressalta que somente a obra de proteção de incêndios exigida pelo corpo de 

bombeiros custará cerca de duzentos mil reais. Ressalta que mesmo o Hospital não 

possuindo equipamentos e médicos especialistas específicos aos atendimentos, todos 

procedimentos clínicos de primeiros socorros são realizados com excelência e de 

acordo com as necessidades e vagas disponibilizadas são encaminhados para outros 

hospitais com maior capacitação especializada.  Em seguida, passa-se ao USO DA 

TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Na sequência, 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 não há 

Vereadores inscritos para a utilização da palavra livre. 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 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 

Daniel Galdino Barbosa Filho de uso da palavra diz que com relação ao horário de 

funcionamento dos postos de gasolina, gostaria de pedir novamente a revisão deste 
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horário, uma vez que este comércio é essencial e de suma importância, pois as pessoas 

que residem na roça vem para a Cidade aos domingos e depois das 12 horas já 

encontram os postos fechados e isso prejudica muito as pessoas, pois necessitam 

comprar combustível para suas maquinhas para colheita do café e abastecerem seus 

veículos para semana inteira. Assim pede mais uma vez a flexibilização deste horário 

dos postos de gasolina aos domingos até as 17 horas. Diz que em sua opinião o aumento 

deste horário de atendimento dos postos de saúde não prejudicarão em nada os demais 

comércios e nem aumentará o número de contaminação do Corona Vírus no Município, 

uma vez que o contato humano é pequeno ao abastecer os veículos, pois os 

proprietários dos automóveis permanecem dentro de seus veículos e o atendente 

trabalha ao ar livre. Requer que o órgão responsável pela poda de árvores na cidade 

faça análise da situação em toda cidade e verifique os locais que necessitam deste 

serviço, pois tem sido muito cobrado pela população de árvores que já alcançaram a 

fiação elétrica e esse problema é no Município inteiro. Assim, pede que um Ofício seja 

enviado a CEMIG solicitando esta verificação das redes elétricas alcançadas pelas 

árvores. O Vereador Luiz Carlos esclarece que na Cidade estas solicitações de poda de 

árvores depende de autorização e análise do CODEMA para serem realizadas, diz que 

está havendo uma certa demora para a realização destes serviços, porque estavam 

normatizando a forma de atendimento e autorização para a realização destes serviços. 

O responsável pelo CODEMA atende na casa onde funcionava a Secretaria de Saúde, 

ao lado do posto de atendimento de Bradesco. Diz que o CODEMA é formado por 

alguns membros da sociedade e se reúnem uma vez por mês para debater os assuntos 

em pauta. O Vereador Daniel agradece os esclarecimento e diz que existe uma árvore 

na Rua Quintino Bocaiuvas, próximo ao nº 529 que está atingindo a fiação elétrica e 

precisa ser podada. Pede ainda, que ao final desta mesma Rua seja construído um 

bueiro, pois não existe nenhum bueiro neste local para captação de água de enxurrada, 

e segundo informações de moradores no local, água de tanquinho são descartadas na 

rua ficando empossadas diante da ausência de bueiros. O Vereador Luiz Carlos sugere 

que o Ofício solicitando flexibilização do horário de funcionamentos dos postos de 

gasolina aos domingos seja encaminhado ao Comitê de enfrentamento ao COVID, pois 

eles que definem estes horários e restrições. A Vereadora Maísa solicita uma parte e 

diz que no dia de hoje aconteceu uma Reunião do Comitê e este assunto foi abordado 

e informaram que graças a esta restrição de horários que vem ocorrendo diante do 

Decreto estabelecido pelo Executivo, os resultados em nosso Município vem sendo 

positivos quanto ao número de casos de contaminação, se comparados com cidades 

mais próximas em nossa Região. Diz que o Decreto será estendido com o mesmo 

horário de funcionamento aos comércios de segunda a sexta-feira até as 19 horas e aos 

domingos até as 12 horas, tratando todos os comércios de forma igualitária. Lembra 

que foi mencionado que não há vagas de UTIs em toda região e as mesmas estão sendo 

disponibilizadas para pessoas mais jovens, as quais ficam bastante tempo internadas, 

pois o processo de recuperação desta doença é lento. O Vereador Daniel diz 

compreender a situação, mas volta a insistir que o posto de gasolina é prioridade e 

precisa sim ficar aberto até mais tarde aos domingos e isso em nada prejudicará os 

demais comerciantes. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga solicita um aparte e 
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comenta sua experiência vivenciada num domingo quando teve que trazer sua filha ao 

médico após as 12 horas e teve que retornar ao Distrito de Serra dos Lemes com o 

tanque de combustível quase vazio, na reserva, por não ter como abastecer, diz 

concordar com esta reivindicação do Vereador Daniel quanto a flexibilização do 

horário de atendimento dos postos de gasolinas aos domingos e sugere que os postos 

realizem um revezamento a cada domingo. O Vereador Daniel diz que em sua opinião 

os postos abertos por mais tempo aos domingos não farão diferença nos casos de 

contaminação por COVID 19 e os demais comércios precisam entender. O Vereador 

João Paulo de Morais diz que iria fazer um requerimento sobre a construção de bueiro 

ao final da Rua Quintino Bocaiuvas, mas como já foi feito pelo Vereador Daniel, espera 

que este pedido seja atendido pelo Sr. Prefeito o mais rápido possível. Pede que ouvido 

o Plenário seja oficiado ao Deputado Emidinho Madeira requerendo a destinação de 

emenda parlamentar para o Conselho Comunitário do Bairro Chapadão (CODECH), 

para aquisição de uma carreta de trator, bem como para aquisição de uma grade de 

arado, visto que tais implementos agrícolas ajudarão em demasia na colheita do café e 

no preparo da terra para plantação de arroz de nosso cidadãos. Vale ressaltar que o 

Conselho já possui o trator, necessitando apenas destes implementos para melhoria no 

atendimento e prestação de serviços comunitários aos moradores do Bairro. Requer 

que seja oficiado ao Executivo reiterando pedido de poda de árvores que ficam em 

frente à Escola Estadual Major Leonel, pois caminhões de grande porte passam pela 

rua enroscando-se nos galos e trazendo risco aos pedestres que transitam pela calçada 

da Praça e aos carros menores que transitam pela rua. O Vereador Daniel solicita um 

aparte e diz ter conhecimento de que no almoxarifado da Prefeitura existem duas 

carretas de trator que não estão sendo utilizadas, assim, pede ao líder do Governo na 

Casa  interceda junto ao Prefeito pedindo que ele empreste uma destas carretas ao 

Conselho até que esta emenda seja destinada ao Conselho, pois trata-se de um 

procedimento demorado dependendo dos prazos do Deputado e a comunidade precisa 

desta prestação de serviços com uma certa urgência, pois estamos em meio a safra do 

café. O Vereador Luiz Carlos se compromete a falar com o Sr. Prefeito o mais rápido 

possível e fazer esta solicitação de empréstimo da carreta ao Conselho do Bairro 

Chapadão. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga pede que ouvido 

o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a pedido dos moradores do 

loteamento São Francisco, no Distrito de Serra dos Lemes uma posição concreta de 

quem é a responsabilidade do crime ambiental que vem ocorrendo diante do descarte 

de todo dejeto de esgotos dentro do ribeirão lá existente. Vale ressaltar que várias 

residências do loteamento citado, tem o descarte de seus dejetos de esgoto na rua 

mesmo, causando transtornos a toda população do Distrito. Assim, requer uma 

resolução para este problema, pois sabe-se do processo que corre em justiça sobre a 

desapropriação de terras para a construção da ETE, mas enquanto este impasse não se 

resolve, quem sofre são os moradores do local. Esclarece que este problema é 

vivenciado pelos moradores do local há mais de cinco anos, sem esta definição judicial 

para a construção da ETE, e os dejetos de esgoto seguem sendo despejados no ribeirão 

e moradores  do loteamento são impedidos de fazer este descarte no ribeirão e estando 

com suas fossas sépticas cheias, estes dejetos estão correndo nas ruas do loteamento a 
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céu aberto. Diz ser lamentável este descaso na solução deste problema, pois os 

moradores do Distrito e principalmente do loteamento sofrem com o mal cheiro 

exalado por este esgoto a céu aberto. Assim, requer uma providência do Executivo 

junto aos superiores da COPASA para uma definição mais rápida quanto a este 

problema tão sério que atinge o meio ambiente e a população. O Vereador Paulinho 

solicita um aparte e diz que problema semelhante ocorre na Fazenda São Francisco, 

onde os moradores do local sofrem com o mal cheiro da rede de esgotos que corre a 

céu aberto pelo local. O Vereador Vitor Expedito Megda pede que ouvido o Plenário 

seja oficiado a CEMIG solicitando a poda de duas árvores existentes próximas a Escola 

Municipal Pedro de Souza Melo no Bairro Coelhos, pois a fiação elétrica de alta tensão 

está sendo atingida pelos galhos das árvores trazendo perigo as pessoas que transitam 

pelo local. O Vereador Juscelino Tereza pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo que seja solicitada junto à empresa responsável pela 

pavimentação asfáltica sentido Serra dos Lemes, a manutenção da mesma, visto que a 

obra realizada é recente e já apresenta consideráveis danos. b) Requer que seja 

verificado junto à Secretaria de Saúde, a possibilidade de priorizar a vacinação contra 

a Covid-19, dos servidores que trabalham na coleta do lixo, visto que os mesmos tem 

contato direto com todo lixo produzido no município. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

solicita um aparte e pede que que seja inserido a este grupo de prioridade para 

vacinação os profissionais que atuam nas empresas de internet da Cidade, são cerca de 

seis pessoas, tratando de um serviço essencial e que demanda presença física e contato 

direto na casa das pessoas. 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. A Sra. Presidente informa que a partir de segunda feira será ministrado um 

curso para os senhores Vereadores de forma online e estão todos convidados a 

participar. O curso abordará temas necessários para o conhecimento e desenvolvimento 

do trabalho dos nobres Vereadores e reforçará as atribuições para um melhor 

desempenho e trabalho de todos os Vereadores e Vereadoras. Diz que serão seis dias 

de curso, com duração de três horas e meia por noite, caso queiram participar de forma 

online pelo google meet ou de forma virtual apresentado aqui no Plenário da Câmara, 

a participação é de livre escolha aos Vereadores e Servidoras desta Casa.   Nada mais 

havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e 

deixa marcada a próxima para o dia 28 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. 
 

 


