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

REALIZADA NO DIA 07 (SETE) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos sete dias do mês de novembro 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 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 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, 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 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): Vanda 

Célia da Silva e Daniel Galdino Barbosa Filho.  De uso da palavra a Vereadora Vanda 

Célia da Silva comenta sobre as festividades realizadas por ocasião do aniversário da 

Cidade. Fala da sua satisfação e alegria como representante da cultura poder deixar 

registrado aqui nesta Casa que o resgate da cultura em nosso Município aconteceu de 

forma brilhante. Lembra que no primeiro ano de gestão em 2021 os eventos foram 

realizados de forma contidas, pois estávamos em período de pandemia do COVID 19 

e exigia-se distanciamento social e neste ano pudemos ver uma verdadeira festa, com 

muita comemoração e entusiasmo, fazendo um desfile marcante em comemoração aos 

156 anos de Emancipação Político Administrativa de Cabo Verde. Comenta ainda, 

sobre o lançamento do livro do ícone da Cultura, seu grande amigo, Sr. Dr. Lamartine 

Figueiredo Filho, que presenteou a população Caboverdense com o magnífico livro 

intitulado “Declamando Poesia e Encenando Teatro”, deixa aqui seu reconhecimento 

e gratidão pela iniciativa em nome de toda população Caboverdense. Comenta sobre a 

participação dos grupos Folia de Reis, Caiapós e da Fanfarra que abrilhantaram ainda 

mais toda festa realizada. Manifesta todo seu agradecimento a todos os envolvidos para 

que esta linda festa se realizasse. Comenta sobre a palestra realizada no dia 03 de 

novembro de 2022 no Salão da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de 

Magalhães, promovida pela Secretaria de Saúde e parceria da Câmara Municipal, 

denominada Outubro Rosa e Novembro Azul, a qual nos trouxe importantes 

informações a respeito da prevenção e cuidados com o câncer que acomete a saúde de 

homens e mulheres em todas faixas etárias, ressalta que foi uma palestra marcante e 

pede que as pessoas disponibilizem um pouco do seu tempo e assista a palestra que 
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está a disposição nos meios eletrônicos, pois será de grande importância para vida  de 

cada um. Deixa registrado seu agradecimento a Presidente Maísa, ao Secretário da 

Saúde Sr. Ademir e toda sua equipe por esta parceria e realização. Comenta ainda,  

sobre um problema que acomete a vida de muitas famílias, o consumo de drogas lícitas 

(álcool e fumo), produtos estes, que trazem consequências drásticas as famílias, 

causando tristeza, sofrimento e perdas irreparáveis em alguns casos. Pede que esta Casa 

Legislativa na pessoa dos nobres Vereadores(as) enquanto lideranças possam abrir os 

olhos quanto ao uso descontrolado destas drogas em nosso Município e que possamos 

encabeçar uma força tarefa e empenhar junto aos demais setores da sociedade uma 

forma de contenção e prevenção deste mal que destrói tantas famílias. Que possamos 

dar início a um plano de ação, onde se trabalhe a conscientização, informação, 

prevenção e reabilitação das pessoas envolvidas com estes vícios lícitos de forma 

descontrolada. Diz que no momento oportuno desta Reunião solicitará o 

encaminhamento de Ofício ao Executivo requerendo a participação da Administração 

e suas Secretarias para a realização desta ação tão necessária em nosso Município.  De 

uso da palavra o Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho comenta sobre resposta a seu 

requerimento pelo Executivo, onde solicitou a passagem do caminhão de lixo 

diariamente pelo Bairro Santa Edwirges, o que foi atendido prontamente pela 

Administração, deixa registrado aqui seu agradecimento. Comenta que esteve presente 

na rampa de voo livre na Cidade de Poços de Caldas, juntamente ao instrutor de voos 

Sr. Alexandre neste final de semana, onde presenciou o esporte lá praticado. Neste 

momento pediu que fosse apresentado um vídeo. Fala do potencial existente no 

município de Cabo Verde para a implantação de uma rampa de voo ao ar livre no local 

denominado “Torre”. Diz que um dos instrutores já visitou o local, realizou a medição 

dos ventos e disse ser ideal para a prática deste esporte. Comenta que se faz necessário 

a compra do terreno de aproximadamente mil metros, a realização de serviço com 

máquinas no local e plantar gramas, não sendo um investimento de alto custo para o 

Município. Diz que há recursos disponibilizados pelo Governo para esta implantação 

e seria muito bom para atrair turistas para nosso Município. A aquisição deste terreno 

seria bom para o proprietário, pois teria que asfaltar a estrada que dá acesso ao local 

valorizando assim a propriedade. Pede que todos Vereadores se empenhem junto ao 

Executivo na busca por este investimento em nosso Município, pois com esta 

implantação estaremos atraindo o turismo para nossa região. A Sra. Presidente 

parabeniza o Vereador Daniel pela iniciativa e pelo trabalho realizado frente a vereança 

como representante da população de 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 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. 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. De uso da palavra o Vereador Daniel Galdino 
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Barbosa Filho requer providências urgentes quanto a reconstrução do muro da 

residência do Sr. Luís Carlos Machado, morador da Rua Praia Formosa, pois a empresa 

PAVIDEZ quando foi realizar o serviço de pavimentação do local deslocou o muro, o 

que está causando infiltração na parede da casa do munícipe. Assim, pede a 

administração que solicite a empresa PAVIDEZ esta manutenção ou a própria 

Prefeitura a realize, pois o morador não pode arcar com este prejuízo. De uso da palavra 

o Vereador João Paulo de Morais requer que seja realizada limpeza nas caixas de 

contenção de enxurradas, localizadas no Bairro Espírito Santo, nas proximidades da 

propriedade do Sr. Doca Rufino, pois, as mesmas estão cheias de terra dificultando o 

escoamento das águas e danificando toda estrada. Manifesta agradecimento a 

Administração por atendimento a seu requerimento de manutenção em ponte localizada 

no Bairro Vargem São José. Agradece ainda, pelo serviço de pavimentação na entrada 

do Bairro Chapadão, serviço este muito aguardado por toda população, pois aquele 

trecho de estrada de terras causava grandes transtornos aos moradores próximos ao 

local em dias de chuvas. O Vereador Daniel solicita um aparte e manifesta todo seu 

agradecimento ao Deputado Emidinho Madeira pela emenda Legislativa destinada para 

realização desta pavimentação que está sendo executada na entrada do Bairro 

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

o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Semad), divulgou, na última sexta-feira (28/10), edital 

para seleção de municípios interessados em participar do Programa Conheça seu 

Amigo – Identificação de Cães e Gatos Domésticos. A iniciativa prevê a doação, por 

parte do Estado, de leitores eletrônicos e microchips de identificação para aplicação 

subcutânea em animais de rua, pertencentes à população de baixa renda ou sob tutela 

de entidades protetoras. Os municípios interessados em participar do Programa 

Conheça seu Amigo deverão formalizar sua inscrição entre 10/11 e 9/12, por meio do 

envio da documentação descrita no item 3.3 do edital para o e- 

mail: fauna.domestica@meioambiente.mg.gov.br. Requer que o setor competente 

da Prefeitura Municipal realize o cadastro do Município para participar do Programa 

“Conheça seu Amigo” dentro do prazo estabelecido. Requer que seja realizada 

fiscalização pelo setor competente da Prefeitura Municipal a respeito de propaganda 

afixada nos postes da Cidade, a qual trata de um aplicativo denominado Pop Move, ou 

se o mesmo solicitou autorização para esta prática em nossa Cidade. Requer 

providências urgentes quanto uma possível parceria para a manutenção da ponte que 

faz divisa entre nosso Município e o de Monte Belo, pois a mesma encontra-se em 

estado precário de conservação e veículos grandes estão encontrando dificuldades para 

passar sobre a mesma, podendo ocorrer acidentes graves no local. De uso da palavra a 

Vereadora Vanda Célia da Silva requer  informações e/ou providências efetivas quanto 

ao não cumprimento a Lei Municipal n° 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, haja 

vista, que não se observou nenhuma medida da Administração para coibir esta prática 

no Município desde que a Lei foi sancionada. Requer ainda, informações acerca de 

eventual regulamentação da referida Lei conforme previsto no seu artigo Art. 2º. 

Ressalta que esta Lei já foi aprovada em inúmeros Municípios visando o respeito e 

https://www.mg.gov.br/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam
http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam
mailto:fauna.domestica@meioambiente.mg.gov.br
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empatia com as pessoas portadoras de autismo, idosos, doentes e animais que muito 

sofrem com os barulhos provocados pelos fogos. Diz que de início buscou-se a 

conscientização e diálogo com a população e até houve uma diminuição quanto a 

queima de fogos em nosso Município, mas ainda não se atingiu o objetivo desejado e 

por isso requer providências mais efetivas do Executivo quanto a esta questão. Requer 

que seja promovida pela Administração e suas Secretarias de Saúde, Assistência Socias 

e Educação, juntamente com a Polícia Militar, Poder Legislativo e outros segmentos 

da sociedade, uma ação para prevenção, cuidados e tratamento para os vícios em drogas 

lícitas e combate mais efetivo ao consumo e tráfico de drogas ilícitas em nossa Cidade 

e Distritos. Vale ressaltar a necessidade de realização de palestras informativas nas 

escolas, criação de grupos AA (Alcoólatras Anônimos) e outras atividades que 

promovam a reabilitação destas pessoas. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito 

Megda requer que seja realizado cascalhamento da chegada da Igreja Assembleia de 

Deus no Bairro Coelhos, pois, em dias de chuva os fiéis não conseguem chegar ao 

local, diz ser vergonhoso uma igreja não ter acesso adequado. Requer que seja 

realizado o cascalhamento da estrada que dá acesso as propriedades dos Sres. Paulo 

Mariano e Celino e que sejam realizados reparos no mata- burros lá existente, pois as 

travessas de madeira estão todas quebradas dificultando o trânsito de veículos pelo 

local. O Vereador Vanderlei solicita um aparte e lembra que foi feita uma reunião aqui 

na sexta feira (04/11/2022) a tarde com representantes da cascalheira no Município, 

para tentar se resolver a aquisição de cascalho pelo Município de Cabo Verde. Ressalta 

que a administração está encontrando dificuldades em adquirir cascalho para 

manutenção das estradas. Diz não querer ser contrário ao requerimento do nobre 

Vereador Vitor não, mas todos Vereadores que aqui estão possuem pedidos referentes 

a cascalhamento das estradas, mas terão que aguardar a resolução deste impasse. A 

Vereadora Maísa ressalta a importância da conscientização de toda população diante 

da chegada das chuvas, em manter os quintais limpos, vasilhas das plantas com areia 

para não acumular água e facilitar a proliferação do mosquito da DENGUE, pois, trata-

se de uma doença que acomete muitas pessoas anualmente por conta do descuido com 

o acúmulo de água parada em nossos quintais e terrenos baldios.  Requer que seja 

disponibilizado um servidor no período noturno, para que passe pelas Ruas de todos os 

Bairros e Avenidas de nossa Cidade para verificação e anotação de todas as lâmpadas 

que estão apagadas, pois toda Cidade encontra-se muito escura, com iluminação franca 

ou sem iluminação em alguns postes, prejudicando o trânsito dos pedestres à noite. 

Requer que seja encaminhado Ofícios de agradecimento a todas as Diretoras das 

Escolas Municipais e creches do Município, Diretor de Esporte, Secretário da 

Assistência Social, Representantes Culturais do Caiapós e Folia de Reis, Ordem 

DeMolay e Filhas de Jó, Instrutor de Fanfarra, Diretora da Escola Estadual Major 

Leonel, enfim, manifesta todo seu reconhecimento e agradecimento a todas as pessoas 

que contribuíram para que um belíssimo desfile Cívico acontecesse em comemoração 

aos 156 anos de Emancipação Político-Administrativa do Município de Cabo Verde. 

O Vereador Pedro Sérgio Aparecido solicita um aparte e comenta sobre a escuridão 

que se encontra as Ruas da Cidade e também do Distrito de São Bartolomeu de Minas, 

requer que seja instalado braços de iluminação nos postes instalados na Rua Paraná do 
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Distrito. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte e diz que realmente as 

Ruas da Cidade estão muito escuras e se faz necessário tomada de providências 

urgentes. O Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho comenta sobre a escuridão das 

Ruas e Avenidas da Cidade e diz que em alguns locais muitos postes estão com as 

lâmpadas apagadas. Assim, sugere que um Ofício seja elaborado e enviado a CEMIG 

solicitando a presença de um responsável para averiguação deste problema que vem 

ocorrendo, sem contar os inúmeros picos de energia diários que vem acontecendo, o 

que causa muitos prejuízos financeiros as pessoas com a queima de seus 

eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. 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 e encaminhados nesta Casa Legislativa. Solicita a Vereadora Secretária Vanda que 

proceda a leitura do Parecer referente ao 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. A Sra. Presidente submete o referido Projeto a apreciação, 

discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. O 

Vereador Daniel comenta a importância da aprovação deste Projeto num momento em 

que todo mundo clama por atenção e cuidados com a natureza, através da proteção das 

matas, nascentes para que nunca nos falte água, sem falar no fomento financeiro e 

incentivo aos proprietários rurais que muito ajudará nesta realização. Todos os demais 

Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do Projeto de Lei 2.236/2022. 

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

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

consonância com os ditames constitucionais e infraconstitucionais, não encontrando 

nenhum óbice. Apreciado pelas demais comissões permanentes, o Projeto de Lei 

recebeu parecer favorável a sua discussão e votação, pois busca-se a implementação 

de projetos com a finalidade de promover ações de adequação ambiental para melhoria 

da qualidade e quantidade das águas, da biodiversidade e do clima no Município de 

Cabo Verde, mediante o instrumento de gestão ambiental com a concessão de apoio 

técnico, de fomento e financeiro. 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. Solicita a Vereadora Secretária 

Vanda que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.237/2022 que, 

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DÁ 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 está em consonância com os ditames 

constitucionais e infraconstitucionais, não encontrando nenhum óbice. Apreciado pelas 

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

discussão e votação, pois busca a criação do Fundo Municipal destinado a gerir os 
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recursos oriundos de programas do governo Estadual e Federal destinados ao meio 

ambiente, dada a necessidade de se buscar desenvolvimento econômico sustentável, 

aliado à preservação e recuperação dos recursos naturais, ademais, observa-se que o 

objetivo de criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente se coaduna com a Proposta 

Legislativa nº 20236/2022 que objetiva “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”, assim sendo, necessário se faz 

que o Fundo seja criado, para que o Projeto lá instituído tenha plenas condições de ser 

efetivamente executado. 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 dos Projetos de Lei de nº 2.236 e 2.237/2022, por todos Vereadores(as) 

presentes, sem emenda. 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 havendo para, para constar, agradece a presença de 

todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 21 de novembro 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. 

 

 

 


