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

REALIZADA NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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 Vanderlei Aparecido Braga 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 inscritos. 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 os 

Vereadores: Vitor Espedito Megda, Luiz Carlos Ribeiro, Vanda Célia da Silva e Daniel 

Galdino Barbosa Filho e Vanderlei Aparecido Braga.  De uso da palavra o Vereador 

Vitor Espedito Megda manifesta seu agradecimento ao Executivo pela construção da 

ponte no Bairro Fundão dos Cardosos, diz ter sido realizado um serviço de excelência 

e toda comunidade está muito agradecida e satisfeita. Ressalta que o passador de gado 

próximo a propriedade do Sr. Arlindo e Sra. Jucilei também foi construído e ficou um 

serviço muito bem feito, todos os moradores do local estão muito satisfeitos. Agradece 

a parceria realizada pelo Prefeito de Monte Belo junto ao nosso Município,  quanto a 

restauração da ponte nas proximidades da residência da Sra. Cláudia. Diz que ficou 

para o Município de Cabo Verde restaurar a ponte nas proximidades da residência do 

Sr. Alessandro, assim manifesta todo seu reconhecimento e agradecimentos ao Prefeito 

de Monte Belo pela colaboração e parceria, pois estas estradas beneficiam toda 

população dos dois Municípios. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva 

diz que sua fala aqui hoje é de gratidão por vários acontecimentos e gostaria de os 

compartilhar com todos colegas Vereadores(a), pois são um grupo que trabalham no 

coletivo. Agradece a presença dos membros do Conselho CODEBASS, presentes nessa 

Sessão os quais fazem parte da Companhia de Reis e fizeram uma brilhante 

apresentação no Distrito de São Bartolomeu de Minas no domingo (21/08/2022) 

enchendo de alegria todos que presenciaram a apresentação e pede a autorização da 

Presidente para que a apresentação possa ser exibida na página do facebook da Câmara, 

o que foi autorizado de imediato. Manifesta seu agradecimento ao DNIT por reparo 

realizado entre a ponte e pavimentação asfáltica próximo ao Distrito de são Bartolomeu 

de Minas, onde estava com grande declive, o que poderia ocasionar acidentes, 
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solicitação feita pelo Vereador Vanderlei Aparecido Braga, a qual foi prontamente 

atendida pelo órgão responsável. Manifesta seu agradecimento ao Executivo e 

responsável pelo Setor de Obras pela realização de pinturas nos quebra-molas 

existentes na Avenida Nossa Senhora da Assunção, a qual foi pavimentada 

recentemente. Agradece ao Executivo pela restauração e pintura da faixada do Grupo 

Major Leonel, o qual é tombado e faz parte do patrimônio Histórico de nosso 

Município. Agradece ao Padre Rovilson Angelo da Silva pela realização de festa em 

comemoração a Nossa Senhora da Assunção, padroeira de nossa Cidade. Pede que seja 

encaminhado um Ofício agradecendo e parabenizando os movimentos da paróquia e 

todos os organizadores do evento pela dedicação e união de todas as comunidades. 

Manifesta seu agradecimento ao Diretor de Esportes, Sr. Bruno Leite pela 

disponibilidade e serviços realizados frente a pasta dos esportes em nosso Município e 

realiza a leitura do cronograma de realização dos campeonatos e práticas esportivas e 

atividades físicas em todo Município. A respeito da quadra esportiva do Bairro 

Chapadão diz ter indagado ao Sr. Bruno sobre a situação em que encontra-se o local, e 

ele lhe informou que ainda há coisas para se fazer lá, mas já houve um investimento de 

cerca de dez mil reais na parte elétrica, colocação de torneira, limpeza uma vez na 

semana e quanto as bolas para prática de esportes, caso precise é só falar com ele que 

será disponibilizado e que não tem faltado bolas para a prática de esportes no 

Município. Manifesta seu reconhecimento e agradecimento aos responsáveis pela 

Escola Municipal Oscar Ornelas, no Distrito de São Bartolomeu de Minas, pelo 

trabalho fantástico realizado naquela escola, com plantio de horta ensinando as crianças 

a importância da boa alimentação saudável e do empreendedorismo. Parabeniza a 

diretora Eliana Viana, Secretária Deliane e todos os demais envolvidos, pela belíssima 

alimentação saudável e nutritiva que é servida na escola. De uso da palavra o Vereador 

Daniel Galdino Barbosa Filho faz a demonstração de um Projeto arquitetônico de 

alguns pontos de ônibus que serão construídos em nossa Cidade através de emenda 

parlamentar destinada pelo Deputado Cassio Soares num valor de cento e cinquenta 

mil reais, a pedido deste Vereador que vos fala, diz que com este recurso será 

construída uma pista de caminhada ao redor do campo de futebol do Bairro Chapadão, 

o qual está sendo construído e dez pontos de ônibus nos locais onde os munícipes 

aguardam o transporte circular cedido pela Prefeitura. Ressalta que a construção destes 

pontos de ônibus muito beneficiará a pessoas que aguardam este transporte, 

protegendo-as do sol e chuva. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

parabeniza a Presidente da Câmara pela realização de mais um Câmara em Ação e 

ressalta a importância destas visitas in loco dos Vereadores em alguns setores da 

administração e locais que precisam ser priorizados pela administração para realização 

de serviços essências a população, ressalta que esta parceria entre Câmara e Executivo 

é de grande importância. Diz que a visita no PSF do Bairro Chapadão foi de suma 

importância para conhecerem os trabalhos lá realizados com excelência pelos 

Servidores Municipais e as demandas necessárias para o bom funcionamento e 

atendimento a população. Diz que ao passarem pela Avenida Nossa Senhora da 

Assunção conversaram com o Sr. Antônio Testa, o qual teve sua casa interditada pela 

defesa civil por conta de um deslizamento de terras em época chuvosa, e foram 
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informados que será plantada grama para contensão das enxurradas no terreno acima 

de sua residência, a fim de evitar novos transtornos e deslizamentos no futuro.  

Comenta sobre a utilização da Tribuna em Reunião passada onde alunos universitários 

cobravam providências quanto aos valores do auxílio concedido pela administração ou 

concessão de transporte gratuito através de veículos municipais, informa que nestes 

últimos quinze dias juntamente com o Executivo chegou-se a um consenso de aumento 

em cinquenta por cento do valor pago a cada aluno universitário que estudam em 

cidades vizinhas. Ressalta que há dois anos atrás os valores pagos pela administração 

anterior eram bem abaixo do valor que é pago hoje, exemplo para a Cidade de 

Muzambinho: era pago quarenta e cinco reais e hoje paga-se cento e trinta reais por 

mês, assim, com o reajuste de cinquenta por cento agora, os alunos que vão para 

Muzambinho passarão a receber cento e noventa e cinco reais mês e Poços de Caldas, 

atualmente o aluno recebe duzentos reais mês, passará para trezentos reais mês,  isso 

valerá para todos os estudantes universitários, pois a administração trabalha com 

equidade, não fazendo nenhuma diferenciação entre as pessoas. E caso no futuro o 

Município seja contemplado com mais ônibus que podem ser utilizados para este 

transporte, a administração certamente os disponibilizará obedecendo o que a Lei 

determina. Comenta sobre a construção da ponte no Bairro Fundão dos Cardosos e 

ressalta que a demora da obra se deu por questão da chegada dos materiais necessários 

e contração de guindaste para colocação das aduelas para esta construção, pois a 

Prefeitura não conta com maquinários específicos necessários para o transporte de 

peças tão pesadas, mas graças a Deus e a Administração a obra foi concluída com 

sucesso, beneficiando assim toda população que precisa tantos das estradas rurais para 

se locomoverem. Comenta sobre a abertura da estrada que dá acesso ao Distrito de 

Serra dos Lemes, que já está próximo ao morro do Pau D`Alho e espera que agora as 

empresas para a pavimentação do local participem da licitação para que em breve possa 

se concluir a obra tão sonhada e esperada por todos. O Vereador Pedro Sérgio indaga 

se o auxílio aos estudantes será pago mês a mês, ou a cada dois meses conforme feito 

atualmente. O Vereador Luiz Carlos diz que segundo informações do setor de 

contabilidade da Prefeitura o pagamento é feito a cada dois meses para diminuir um 

pouco o gasto com papel, pois é feito um empenho para cada estudante e são cerca de 

134 alunos, assim, pede que nestes últimos quatro meses, os alunos possam ter um 

pouquinho mais de paciência com esta realização, a qual será efetuada até o dia 10 do 

mês em que o auxílio será pago. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga comenta sobre resposta do Executivo ao questionamento feito por este Vereador 

que vos fala sobre respostas do Ministério Público quanto a situação do Loteamento 

São Francisco, Distrito de Serra dos Lemes. Diz que o Executivo respondeu que o 

Ministério Público já lhes enviou resposta propondo um termo de ajustamento de 

conduta TAC, e acredita que o problema será solucionado em breve. Diz se sentir feliz 

com esta resposta, pois poderá repassá-la aos moradores do local que tanto cobram 

providências quanto a esta questão. Comenta que conversando com um taxista, o 

mesmo falou da dificuldade em se ter somente um ponto de taxi na Praça Central de 

nossa Cidade, assim, o mesmo pede que a administração analise a possibilidade de 

criação de mais pontos de táxi em nossa Cidade para facilitar a vida das pessoas que 
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utilizam-se deste transporte. Diz que acompanhando as redes socias percebeu que na 

Cidade de Botelhos, em comemoração ao aniversário da Cidade, eventos festivos 

foram promovidos nos Distritos de Palmeiral e São Gonçalo, assim, diante da ótima 

iniciativa, sugere que a Administração estude, para os anos futuros, a possibilidade de 

realização de um dia de festa em cada Distrito de nosso Município, em comemoração 

ao aniversário de nossa Cidade, a fim de se movimentar, incentivar a população e 

fomentar os comércios locais. Lembrando que a Prefeitura nunca organizou um evento 

nestes Distritos, sempre colabora e é parceira dos eventos que são realizados, mas 

nunca promoveu um evento de sua inteira responsabilidade nestes locais citados. De 

uso da palavra Luiz Carlos Ribeiro informa ao Vereador Pedro Sérgio Aparecido que 

intercederá junto ao Executivo para que trator seja devolvido ao Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, a fim de facilitar o serviço dos Servidores no local. O Vereador 

Pedro informa ao nobre Vereador Luiz Carlos que o Executivo já lhe respondeu que 

assim que conseguir uma nova caçamba encaminhará o trator para o Distrito 

novamente. 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 Atas da Reunião Ordinária, pois já vieram até a 

Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura da mesma, averiguando seus 

conteúdos. A Ata é aprovada pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. A Sra. 

Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.227/2022 que, ALTERA A REDAÇÃO DO 

ARTIGO 42 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.664, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE 

“INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NO 

ÂMBITO DO PROJETO MINHA CASA FELIZ E TOMA 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 Daniel Galdino Barbosa 

Filho requer informações sobre o paradeiro da concha ou caçamba que fazia parte do 

trator que era utilizado no Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois, segundo 

informações do Executivo através da mensagem 056/2022, o trator encontra-se sem a 

caçamba dianteira, e quando ele foi retirado do Distrito de São Bartolomeu de Minas 

ele possuía este equipamento. Assim, quer saber se a mesma está quebrada e se não 

tem mais serventia. Reitera mais uma vez, o pedido de instalação de um bebedouro no 

parque infantil existente no Bairro Nova Cabo Verde, pois são mais de 120 famílias 

que residem no Bairro com muitas crianças que frequentam o local. Assim, pede mais 

uma vez, que um dos bebedouros que foram retirados de alguns setores da 

administração e substituídos por outros, possa ser instalado no local, para que as 

crianças possam se hidratar quando estiverem brincando no parquinho. Reitera pedido 

de construção de ponte no local que dá acesso ao Bairro São Benedito. Lembra que já 

foi feita abertura de estrada no local, com a autorização da proprietária, mas a ponte 

ainda não foi construída e existem muitos moradores idosos que precisam desta 

passagem para facilitar o acesso a suas residências. Pede encarecidamente que uma 

ponte de madeira seja construída no local para amenizar o sofrimento dos moradores 
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do Bairro, caso a proprietária não esteja de acordo com a construção da ponte no local, 

que nos seja informado. Requer a pedido dos moradores da Chácara São Francisco, 

próximo a propriedade do Sr. “Vico Deco”, que seja realizada irrigação daquela 

estrada, pois com o extenso período de seca o local está tomado por poeira e causando 

muitos transtornos aos moradores do local. Que seja realizada irrigação próximo a 

propriedade do Sr. Cairo também, pois existe muita poeira no local. O Vereador João 

Paulo de Morais solicita um aparte e diz que a Sra. Márcia, engenheira da Prefeitura já 

realizou a medição do local duas vezes, mas nada foi feito pela administração. De uso 

da palavra o Vereador João Paulo de Morais requer que seja realizada manutenção nos 

calçamentos de todas as Ruas do Bairro Nova Cabo Verde, as quais estão com 

bloquetes soltos, causando transtornos aos veículos e pedestres que transitam pelo 

local. Requer que seja realizada irrigação na saída do Bairro Chapadão, estrada que dá 

acesso ao Bairro Vargem São José, pois o local está tomado pela poeira, causando 

muitos transtornos aos moradores próximos ao local. Comenta sobre informação dada 

pela Vereadora Vanda sobre valores de recursos gastos na quadra esportiva do Bairro 

Chapadão, diz não saber onde foi gesto todo este valor lá não, pois não se fez nada de 

melhorias no local, não há redes de proteção, faltam bolas, inclusive já deu bolas aos 

esportistas, porque lá não tinha, os gols estão caindo, tem muita coisa para ser arrumada 

lá. Foi feita limpeza, mas isso não basta, há coisas urgentes e necessárias a serem feitas 

lá. As crianças nem estão jogando mais bola lá, pois estavam quebrando as vidraças 

dos vizinhos por falta da rede de proteção, estão todos esperando estas melhorias lá. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz que conforme este assunto tem 

sido bastante discutido aqui nesta Casa, sugere que o Diretor de Esportes, Sr. Bruno 

Leite seja convidado a vir a esta Casa falar sobre seu trabalho realizado frente a pasta 

dos esportes no Município e o que ainda precisa ser realizado, pois assim resolve-se 

este impasse sobre o que foi feito ou não na quadra do  Bairro Chapadão. O Vereador 

Daniel solicita um aparte e sugere que o próximo Câmara em Ação dos Vereadores 

seja realizado na quadra esportiva do Bairro Chapadão. O Vereador João Paulo diz que 

já esteve juntamente com o Sr. Bruno lá na quadra, conversando sobre as necessidades 

de melhoria no local, diz que um cano com água foi instalado no local, mas muitas 

outras coisas precisam ser feitas no local. A Vereadora Vanda solicita um aparte e diz 

que conversando com o Diretor de Esportes, Sr. Bruno, o mesmo a informou que virá 

a esta Casa o quanto antes possível para apresentação do trabalho realizado frente a 

pasta dos esportes no Município e abordar assuntos sobre a manutenção das quadras 

esportivas. Pede aos vizinhos da quadra e para os que praticam esportes que cuidem do 

patrimônio público, diz que já foi colocada rede lá, segundo informações, a mesma foi 

retirada e precisamos deste zelo maior e vamos atuar mais neste campo da fiscalização 

para vermos de perto o que está acontecendo e diz ser muito boa a sugestão do Daniel, 

para que através do Câmara em Ação visitem o local e demais quadras do Município, 

trabalhando coletivamente em prol do povo. O Vereador João Paulo diz que a rede lá 

colocada apodreceu de velha e não foi retirada não, conforme dito pela Vereadora. De 

uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga transforma dois momentos de 

sua fala na palavra livre em requerimentos. Requer que seja analisada pela 

Administração a possibilidade de criação de mais alguns pontos de táxi na Cidade, pois 
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atualmente existe somente o da Praça Central e isso dificulta a vida dos cidadãos que 

utilizam-se deste serviço. Conforme realizado na Cidade de Botelhos em comemoração 

ao aniversário da Cidade, eventos nos Distritos Palmeiral e São Gonçalo, que a 

Administração estude para os anos futuros a possibilidade de realização de um dia de 

festa em cada Distrito de nosso Município em comemoração ao aniversário de nossa 

Cidade, a fim de se movimentar e incentivar a população e comércio local. Requer a 

pedido do munícipe Renato, morador do Bairro Bento Alves, que sejam substituídas 

algumas manilhas existentes naquela área rural, por outras de maior espessura e que 

suportem um maior fluxo de água, pois quando ocorrem chuvas, o local fica todo 

alagado, lembrando que as manilhas lá existentes não comportam a vazão das águas. 

São mais de cinco famílias que residem no local, as quais ficam praticamente ilhadas 

em períodos chuvosos.  Esta localidade fica nas proximidades das propriedades do Sr. 

Carlos Melo, Carlos da Martinha e entrada da Fazenda Laguinho Cornélio.  De uso da 

palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva requer que seja enviado Ofício de 

agradecimento ao Deputado Fred Costa pelo envido de emenda parlamentar no valor 

de duzentos e trinta e cinco mil reais em prol da causa animal e recursos para o Hospital 

São Francisco, APAE e Lar Santo Antônio. Diz que este valor já se encontra na conta 

da Prefeitura Municipal e será contabilizado e constado no orçamento do ano de 2023. 

Requer providências quanto a falta de iluminação no trevo do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, nas proximidades da BR 146 e nos dois pontos de ônibus lá 

existentes. Caso não seja de responsabilidade da administração, que ela interceda junto 

a CEMIG para a realização desta melhoria na iluminação do local. De uso da palavra 

o Vereador Vitor Espedito Megda requer que seja instalado alambrado ao redor da 

Unidade Básica de Saúde do Bairro Coelhos, para maior segurança do local e evitando 

também a aproximação de animais ficam soltos próximos a UBS. De uso da palavra o 

Vereador Pedro Sérgio Aparecido reitera pedido de manutenção na passarela 

Domingos Carreiro, localizada no Distrito de São Bartolomeu de Minas, a qual dá 

acesso ao antigo campo de futebol e é muito utilizado pelos moradores que residem do 

outro lado do ribeirão lá existente. A Sra. Presidente acata a sugestão do nobre 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro e diz que enviará convite ao Sr. Bruno Leite para que 

esteja nesta Casa na próxima Reunião para prestar contas dos serviços realizados frente 

a pasta dos esportes e tudo o que está em andamento ou se faz necessário fazer. Diz 

achar importante que os Vereadores quando souberem de falta de bolas ou outros 

materiais, que os Vereadores entrem em contato com o Sr. Bruno e façam o pedido a 

ele, porque as vezes trazemos o problema aqui para Câmara antes mesmo de conversar 

com ele e se faz necessário esta troca de ideias com o gestor. Assim, com a presença 

dele aqui buscaremos solucionar os problemas existentes no Município, lembrando que 

somos cobrados pelo povo e precisamos apresentar soluções para os problemas. 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. Nada mais havendo para, para constar, agradece a 

presença de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 29 de 

agosto 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. 
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_________________________________   __________________________________ 

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. 

 


