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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 27 (VINTE E SETE) DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM,
NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 nossa
Sessão Ordinária. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os presentes
e passa-se a fase do EXPEDIENTE, a Sra. Presidente solicita a Vereadora 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. 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. Na sequência
passa-se a ORDEM DO DIA. A Sra. Presidente consulta o Vereador Segundo Secretário,
Vanderlei Aparecido Braga se há Vereadores inscritos para palavra livre. Este informa
que está inscrita a Vereadora Maísa Renata Batista Gianini. Neste momento a Sra.
solicita ao Vereador Juscelino Tereza que assuma a cadeira presidencial, para que
possa utilizar da palavra na Tribuna Livre, de acordo com o Regimento interno desta
Casa Legislativa. De uso da palavra a Vereadora Maísa comenta sobre convite lido no
Expediente destinado aos Vereadores desta Casa pelo Parlamento Jovem, convidandoos para evento a ser realizado no dia 29/09/2021 as 18:30, onde acontecerá a exposição
das propostas dos jovens parlamentares, trata-se de um Projeto ao qual a Câmara
Municipal de Cabo Verde aderiu no início deste ano, ingressando os jovens ao
conhecimento de Lei e do Poder Legislativo. Muitas vezes cobramos muitas coisas,
mas nos esquecemos que só se trabalha de acordo com as Leis, e nem sempre as Leis
nos autorizam algumas ações, e é muito importante que os jovens sejam integrados e
levados a este conhecimento. Lembra que a reunião será transmitida online e as pessoas
poderão acompanhar de suas casas pela internet. Pede que os Senhores Vereadores
participem para que possamos incentivar nossos jovens futuros políticos. Comenta
sobre um vídeo de whatsapp que está circulando nas redes sociais, onde Dr. Aun,
médico responsável pelo Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas faz uma apelo para
que todos nós assinemos uma petição em favor e defesa do Hospital, pois, o mesmo
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está prestes a perder os investimentos do SUS para atendimento a população e cerca de
46 Município de Minas Gerais serão prejudicados com esta decisão do Governador do
Estado de Minas Gerais. Vale ressaltar a importância deste Hospital para nosso
Município e região, um hospital de ponta com atendimento de excelência e não
podemos ficar parados esperando que isso aconteça. Assim, pede que todos assinem
esta petição e compartilhe com o máximo de pessoas possível, diz que os Vereadores
desta Casa gravará um vídeo em apoio ao Hospital Santa Lúcia e em breve será postado
para quer todos compartilhem e o mesmo tenha alcance e visualização de políticos que
nos representam no Estado de Minas Gerais e possam também interceder junto ao
Governador para não levar esta ação de retirada dos recursos do SUS deste Hospital
tão importante para toda nossa população e região. O Vereador Vanderlei solicita um
aparte e diz que chegou a hora de juntarmos forças a favor desta causa e pede que todos
assinem a petição em favor do Hospital Santa Lúcia, para que ele não perda este
investimento do SUS, pois este atendimento é muito importante para nós
caboverdenses e região. A Vereadora Vanda solicita um aparte e diz que o Hospital
Santa Lúcia tem papel fundamental em prol da vida e segundo relatos em Reunião
online realizada hoje pelo médico Dr. Aun, existe o antes e depois da criação deste
Hospital, pois antes por falta do atendimento de excelência que é dado neste hospital
muitas pessoas morreram e hoje muitas vidas são salvas através do excelente quadro
clínico e demais colaboradores deste Hospital. Assim, pede que todas as lideranças
políticas e população se unam para reivindicar junto ao Governador de Minas Romeu
Zema para que não siga adiante com esta decisão de retirada dos recursos do SUS deste
Hospital de grande importância para a nossa população. O Vereador Daniel Galdino
Barbosa Filho solicita um aparte e fala do risco de perdermos o atendimento que o
Hospital Santa Lúcia presta a população através do SUS, pede que todos assinem a
petição e que compartilhemos este vídeo com o maior número de pessoas possível, para
que o mesmo tenha um grande alcance e chegue ao conhecimento de nossa lideranças
na região e ao Governador Zema. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro esclarece que este
novo programa do Governo Estadual, Renova Minas, descredenciará vários hospitais
que não são públicos do atendimento pelo SUS, e é isso que está acontecendo com o
Hospital Santa Lúcia, trata-se de um Hospital particular e que em breve caso não tenha
uma mudança nesta decisão será descredenciado do atendimento do SUS. Diz que
somente através de política conseguiremos a revisão desta ação, por isso precisamos
mobilizar os políticos de toda nossa região para juntos intercedermos ao Governador
Zema para que reveja esta questão e não prejudique a população. Lembra que serão
feitas várias ações como gravações de vídeos e envio de Ofícios. Ressalta o
atendimento de excelência prestado por este Hospital e não podemos perder este
atendimento de forma alguma. A Sra. Presidente complementa pedindo
encarecidamente que todos compartilhem e assinem esta petição, precisamos nos unir
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e cada um de nós fazermos nossa parte. 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) (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 e discussão dos Requerimentos pelos
Senhores Vereadores(as). A Sra. Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar
ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia
da Silva pede que seja Oficiado ao Executivo requerendo que seja vista com carinho a
questão das subvenções destinadas as entidades filantrópicas de nosso Município,
quando for elaborado o Orçamento para 2022. Ressalta que a APAE, Lar Santo
Antônio e Hospital São Francisco necessitam muito dessa subvenção para manutenção
dos gastos mensais e o Poder público precisa colaborar mais para que os atendimentos
feitos à população por estas entidades possam ter continuidade e serem ampliados.
Ressalta que em tempos de pandemia estas entidades não puderam realizar eventos
beneficentes para arrecadarem recursos para manutenção de seus gastos e isso
dificultou muito manter as contas em dia. Assim, em nome de todos os Vereadores
desta Casa pede que o Executivo analise esta questão com muito carinho e
sensibilidade e insira um maior valor no orçamento para pagamento destas subvenções.
Lembra que para finalizar o ano pensarão em uma alternativa que possa amenizar a
situação financeira do Lar Santo Antônio, para pagamento do 13º dos funcionários.
Requer ainda, que seja estudada uma forma de repasse de subvenção aos Conselhos de
Bairro do Município que estão ativos, para que possam suprir as necessidades básicas,
com contas de água e luz, pois nessa época de pandemia que não puderam realizar
nenhum evento estão passando por muitas dificuldades financeiras e as contas estão
ficando todas atrasadas. O Vereador João Paulo de Morais requer que seja realizada
manutenção no calçamento de toda extensão da Rua Quintino Bocaiuvas, pois em
diversos pontos existem paralelepípedos soltos prejudicando o trânsito de veículos e
pedestres. Requer que seja realizado serviço com máquina em um terreno para
construção de um terreirão na propriedade dos Sr. Marcelino, próximo ao Centro de
eventos Municipal e do campo de futebol, conforme informações do proprietário o Sr.
Prefeito se comprometeu em enviar os maquinários para a realização deste serviço no
local, trata-se de aproximadamente uma hora de serviços com máquina. De uso da
palavra Daniel Galdino Barbosa Filho requer que sejam feitos reparos urgentes em dois
bueiros localizados na Rua São Tomé, ao lado da antiga quadra poliesportiva e aos
fundos do supermercado Gonçalves, informa que os mesmos estão quebrados sem parte
da grade de proteção e veículos já se acidentaram no local. Requer a possibilidade do
calçamento da Avenida Nossa Senhora da Assunção ser retirado para pavimentação da
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via, e que estes bloquetes sejam encaminhados a outras Ruas de outros Bairros da
Cidade e dos Distritos que necessitam de calçamento, pois caso a pavimentação seja
feita por cima do calçamento existente será um desperdício de dinheiro público, ainda
mais com a necessidade de melhorias em outras localidades. Requer informações sobre
o recurso destinado pelo Senador Carlos Viana, através de emenda Parlamentar
solicitada por este Vereador que vos fala, num valor de R$200.000,00 (duzentos mil
reais) a qual será destinada para aquisição de uma máquina para produzir bloquetes,
requer informações sobre quando será realizada a licitação para esta aquisição,
lembrando que a máquina custa aproximadamente R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil
reais) e o restante do recurso será investido na aquisição de matérias primas para a
produção dos bloquetes para serem instalados na Rua que dará acesso ao Centro de
Eventos Municipal, assim requer estas informações, pois o recurso já foi depositado
para o Município a cerda de dois meses atrás. De uso da palavra o Vereador Vanderlei
Aparecido Braga comenta que o munícipe Ivair, morador do Bairro Fundão dos
Cardosos pede que sejam instaladas lixeiras grandes em alguns pontos estratégicos no
referido Bairro. E quando o Vereador Daniel mencionou a necessidade de calçamento
em outros locais de nossa Cidade e Distritos, ressalta que as poucos os serviços vem
sendo realizados, inclusive no Loteamento São Francisco do Distrito de Serra dos
Lemes, onde estão sendo realizados alguns serviços em sua Rua principal, a
preocupação dos moradores agora é com relação a energia elétrica, diz que parte das
ruas existem postes instalados, mas sem a ligação de energia elétrica e na Rua Romildo
Dias ainda não existe nem os postes instalados e as casas lá existentes puxam energia
de outas casas e não possuem redes de transmissão de energia própria, assim os
moradores do Loteamento querem saber da administração se há possibilidade desta
instalação o mais rápido possível, pois vem de um processo longo e demorado e sem
resolução para o problema dos moradores do local. Lembra que na gestão passada foi
assumido compromisso para esta instalação, foi feito o Projeto, mas não foi executado
dentro dos 8 anos de gestão e o loteamento continua em total escuridão. O Vereador
Juscelino Tereza requer o que segue: a) Que sejam instalados dois quebra-molas na
Rua Praia Formosa, um nas proximidades da residência do Sr. Atílio e outro nas
proximidades do galpão onde funcionava uma igreja. Pede que sejam instalados com a
máxima urgência, pois depois que foi feita a pavimentação desta Rua os veículos estão
transitando pelo local em alta velocidade podendo ocasionar acidentes com pedestres.
A Vereadora Maísa Renata Batista Gianini requer que as faixas elevadas para pedestres
que estão sendo solicitadas por esta Casa, possam ser construídas e pintadas até o
aniversário da Cidade, 30 de outubro de 2021, pois trata-se de uma necessidade urgente
para maior proteção dos pedestres, diante de tantos motoristas imprudentes que
transitam em alta velocidade colocando a vida dos pedestres em risco. Ressalta que
depois que as faixas forem devidamente construídas e pintadas será realizado um
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trabalho educativo através das escolas para conscientização e educação dos motoristas
no trânsito de nossa Cidade. O Vereador Vanderlei solicita a palavra novamente e
comenta que já foi feito nesta Casa requerimento para instalação de lixeira em pontos
estratégicos dos Bairro Rurais e se diz feliz em ser informado que as lixeiras já estão
sendo confeccionadas e em breve serão instaladas nos Bairros rurais. O Vereador Vitor
Espedito Megda de uso da palavra reforça o pedido da Vereadora Vanda quanto a
questão de destinação de subvenções aos Conselho de Bairro ativos do Município, pois
trata-se de um recurso muito importante para a manutenção básicas dos mesmos.
Lembra que para registrar toda documentação após realização de eleição não fica
barato e os conselheiros precisam tirar dinheiro do bolso para esta realização. Requer
que seja realizado cascalhamento das estradas vicinais dos Bairros: Esteves, Fundão
dos Cardosos, São João e Coelhos, inclusive vários proprietários já se comprometeram
a fazer o esparrame do cascalho nas vicinais, caso a administração não disponibilize da
patrol e pessoal suficiente. Basta levar o cascalho e depositar em algum local da estrada
que os proprietários esparramam nas estradas vicinais, antes do período chuvoso. Com
relação a instalação das lixeiras, diz ter pedido a instalação das mesmas para os quatro
bairros rurais e foi informado pelo Prefeito que as mesmas já estão sendo
confeccionadas. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro presta alguns esclarecimentos como
líder do Governo na casa. Diz que está sendo feito cascalhamento das estradas rurais e
em breve o serviço será concluído, pois o caminhão pipa já está em manutenção. Diz
que foi feito cascalhamento sentido Bairro Capitães principalmente nos morros. Sobre
os serviços próximos a residência da Sra. Cláudia que fica na parte baixa do Bairro, vai
ser feita a colocação de manilhas e correção do serviço e será finalizados os serviços
nas cabeças da ponte. Diz que as máquinas da empresa PAVIDEZ estarão na Avenida
Nossa Senhora da Assunção realizando a pavimentação da via a partir de amanhã (2809-2021). Diz que infelizmente o pedido do nobre colega Daniel para retirada do
calçamento existente para destina-los a outras localidades do Município não poderá ser
atendido, pois para colocação da massa asfáltica será utilizado como base os bloquetes
lá existentes. Diz que está sendo feito um trabalho no campo de futebol próximo ao
centro de eventos, está sendo retirada rede elétrica do centro do campo, a administração
já pagou a primeira parcela destes serviços. Diz que postes foram instalados no Bairro
Olaria e em breve será instalada luz elétrica no local. Em breve será feito um serviço
de extensão de rede de energia elétrica na Rua Paraná do Distrito de São Bartolomeu
de Minas também. Diz que em breve trará notícias a respeito do depósito de lixo de
nosso Município, segundo informações será construído um barracão para reciclagem,
trará informações mais concretas nas próximas Reuniões. O Vereador Vanderlei indaga
sobre o retorno das aulas agora no mês de outubro, pois tem sido questionado por pais
de crianças sobre quando elas serão vacinadas. A Vereadora Maísa membro do Comitê
de enfrentamento ao COVID, diz que bom seria se pudéssemos retornar as aulas
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presencias com todos vacinados, mas ainda não conseguimos atingir todas faixas
etárias com a vacinação. Informa que na última reunião realizada pelo Comitê, a
Secretaria de Saúde informou sobre a chegada de apenas 45 doses de vacina que serão
aplicadas em adolescentes a partir de 14 anos com comorbidades graves e assim que
começarem chegar mais doses no Município as demais faixas etárias serão alcançadas.
Vale ressaltar que o Município segue as determinações do Estado, Minas Consciente e
foi assim para o processo das aulas online e agora determinação para volta as aulas de
forma hibrida, com metade da sala presencial e outra metade online, com inversão dos
alunos na semana seguinte, seguindo todos os protocolos sanitários para segurança dos
alunos, e servidores. Diz que a Secretaria de Saúde do estado de Minas Gerais detectou
baixo grau de contaminação entre crianças e por isso a deliberação para este retorno, a
qual será com assinatura de permissão pelos responsáveis pela criança, ensino hibrido
e todo protocolo de segurança necessário. Quanto as idades para vacinação, também
são os técnicos da saúde do Estado de Minas Gerais que determinam as idades a serem
vacinados e a retomada as aulas também. O Vereador Luiz Carlos diz que são 40 dias
sem nenhuma contaminação em nosso Município, graças a Deus e a vacinação das
pessoas, já vemos o resultado positivo da vacinação das pessoas. Lembra que o Centro
de atendimento ao COVID ainda está aberto, mas como forma de prevenção e em breve
será fechado. A Vereadora Vanda Célia da Silva comunica que por motivo da retomada
das aulas, a sala do colégio onde estão depositados os livros da biblioteca municipal
terá que ser desocupada, mas a Secretária da educação já está providenciando um local
para a instalação da biblioteca que em breve será reaberta ao público até outubro. Na
sequência a Sra. Presidente consulta se todos Vereadores presentes estão de acordo
com o envio dos requerimentos. Todos Vereadores se manifestam favoráveis ao envio.
A Sra. Presidente declara que todos requerimentos serão enviados em forma de Ofício
por esta Casa Legislativa. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a
presença de todos a mais esta Reunião, deixando marcada a próxima para o dia 04 de
outubro 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
_________________________________ __________________________________
Juscelino Tereza
Luiz Carlos Ribeiro
_________________________________ __________________________________
Maísa Renata Batista Gianini
Pedro Sérgio Aparecido
_________________________________ __________________________________
Vanda Célia da Silva
Vanderlei Aparecido Braga
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_________________________________
Vitor Espedito Megda
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