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

REALIZADA NO DIA 20 (VINTE) DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte dias do mês de junho 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 nº 02, desta Cidade, sob a Presidência da 

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini,  reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo 

Verde, em caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com 

presença verificada pela Presidente, dos Senhores Vereadores: Daniel Galdino Barbosa 

Filho, João Paulo de Morais, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata 

Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, e Vitor Espedito Megda e ausências da 

Vereadora: Vanda Célia da Silva e do Vereador Vanderlei Aparecido Braga, 

respectivamente Primeira e Segundo Secretário(a) da Câmara Municipal. 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 Assessora Legislativa, Sra. Auricélia Martins da Silva Prado, 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 inscritos. Em seguida, 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 Renata Batista Gianini manifesta todo seu reconhecimento e agradecimento a 

parceria realizada entre o Sindicato dos Produtores Rurais, COOXUPÉ, Poder 

Executivo e Secretaria de Saúde pela disponibilização com atendimento em caminhão 

equipado com mamógrafo, para realização de mamografia nas mulheres de nosso 

Município, proporcionando comodidade e facilidade na realização deste exame tão 

importante e necessário as mulheres. Fala que esteve presente no local hoje e por estar 

vivenciando este momento de tratamento de um câncer de mama, gostaria de reforçar 

a importância da realização do exame de mamografia para prevenção contra a doença, 

e caso seja detectado algum problema, que seja tratado logo no início para um maior e 

melhor resultado. Comunica que em breve serão contemplados com a realização 

exames de próstata os homens aqui de nosso Município, através desta mesma parceria 

citada acima. Lembra que na maioria das vezes os homens possuem um certo 

preconceito quanto a realização deste importante exame, diz que perdeu seu pai há 

quatro meses, o qual aos 77 anos de idade detectou um câncer de próstata, mas com 

tratamento, viveu bem, tratando a doença até seus 85 anos de idade, quando nos deixou, 

e por isso pede que as pessoas não protelem a realização destes exames tão importante 

a manutenção da vida e da saúde. Parabeniza ainda, o Poder Executivo pela obra que 

está sendo realizada na saída do Bairro Chapadão, a qual dá acesso ao Bairro Rural 

Vargem São José e demais Bairros e Distrito do Município, diz que o serviço está 

ficando muito bom e melhorará e facilitará a circulação dos veículos pelo local. 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 das Atas de acordo com 
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a Resolução 006/2013. Os Senhores(as) Vereadores(as) se manifestam favoráveis à 

suspensão da leitura das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária, pois já vieram 

até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura das mesmas, averiguando 

seus conteúdos. As Atas são aprovadas pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem 

emendas. A Sra. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 002/2022 que, 
RECONHECE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE/ MG, O DIA 9 DE JULHO 

COMO DIA DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC’S), SUA 

ATIVIDADE DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA NA PRÁTICA 

ESPORTIVA, BEM COMO A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DAS SUAS 

ATIVIDADES E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça 

e redação e demais Comissões Permanentes, para apreciação, discussão, 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 Daniel Galdino Barbosa Filho comenta sobre a visita feita pelos 

Vereadores(as) através do Câmara em Ação na Avenida Nossa Senhora da Assunção, 

onde o responsável pela obra de pavimentação se comprometeu a realizar a colocação 

de mais uma camada de massa asfáltica em alguns pontos da Avenida onde o serviço 

ficou muito mal feito, nas proximidades da igreja do Pastor Osmair é um dos locais, e 

não foi finalizada a beirada do meio fio em quase toda extensão da Avenida. Assim, 

requer informações se a Prefeitura já pagou todo valor da obra de pavimentação para 

empresa responsável e se ainda não pagou, pede que alguma atitude seja tomada para 

que a obra seja concluída e as partes que necessitam de reparos sejam feitas, antes que 

o prazo de garantia do contrato expire e a população tenha que arcar com os prejuízos 

financeiros de uma mal prestação de serviços.  Caso a Prefeitura ainda não tenha pago 

todo valor, requer informações de quanto ainda falta para ser pago a empresa 

responsável pela obra e quando a mesma vai ser finalizada. Ressalta que os moradores 

do local esperaram por esta obra por muitos anos e tiveram a infelicidade de ser esta 

empresa a vencedora da licitação para realização do serviço muito mal feito e material 

de péssima qualidade e nada do que foi combinado com os Vereadores foi realizado no 

local. De uso da palavra o Vereador João Paulo de Morais requer providências quanto 

a residência de nº 286, fundos, propriedade da Sra. Márcia, localizada na Avenida 

Nossa Senhora da Assunção, a qual encontra-se interditada. Salienta que foi prometido 

a construção de um muro de arrimo no local, o qual ainda não foi construído, diz que 

a filha da Sra. Márcia morava aos fundos e teve que sair do local e está morando junto 

com os pais, o que está causando grande transtorno, pois a casa é pequena e precisa 

voltar para sua casa, diz que a defesa civil esteve no local por várias vezes, mas ainda 

não resolveram nada. Assim, a munícipe pede que o serviço necessário seja feito no 

local o mais rápido possível para que ela possa retornar para sua casa. De uso da palavra 

o Vereador Vitor Espedito Megda reitera pedido de manutenção das pontes existentes 

no Bairro Rural Fundão dos Cardosos, próximo a propriedade do Sr. Juversino e 

passador de gado nas proximidades da propriedade do Sr. “Graia”, pois o local é muito 

movimentado, principalmente nesta época de colheita, com muita poeira podendo 

ocasionar grave acidente, pois apenas um sentido do trajeto está sendo utilizado, 

lembrando que a prevenção é muito mais eficaz, que a remediação do problema e 
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apenas a instalação de duas aduelas solucionaria a situação perigosa do local que vem 

se arrastando há tempos. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro requer 

informações acerca do recebimento dos valores referente aos Precatórios do 

Fundef/Fundeb pelo Município de Cabo Verde, bem como previsão de repasse aos 

professores das indenizações correspondentes aos períodos em que estiveram em 

efetivo exercício, quando dos repasses incorretos, com envio de toda a documentação 

relacionada ao assunto, incluindo prestação de contas de eventuais valores já recebidos 

ou projeção de recebimento. 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. 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 tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Sessão e 

deixa marcada a próxima para o dia 27 de junho de 2022 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 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. 

 


