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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO
HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos onze dias do mês de abril 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 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: João Paulo de
Morais, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista Gianini, Pedro
Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda e ausência do
Vereador: Daniel Galdino Barbosa Filho. 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. A Sra. Presidente concede
a palavra ao Sr. Sandro Olímpio de Lima Almeida, 2º Tenente do 3º Pelotão/242ª Cia do
29º BPM que falará sobre assuntos pertinentes a segurança pública. De uso da palavra
o Tenente informa ter participado no dia de hoje de Solenidade no 29º Batalhão da
Polícia Militar de Poços de Caldas, onde recebeu das mãos do Deputado Federal Odair
Cunha a doação de duas Pistolas Taser de emissão de ondas elétricas para contribuição
ao trabalho realizado pela Polícia Militar em nosso Município. Diz que o uso deste
equipamento diminui a letalidade na ação, pois sempre trabalham pela preservação da
vida. Deixa seu agradecimento ao Deputado Odair Cunha e a Câmara Municipal pelo
empenho e intercessão junto aos Deputados na solicitação de emendas parlamentar
para aquisição de equipamentos e viaturas para o trabalho da polícia militar. Reforça o
pedido para que seja dada continuidade no encaminhamento destes pedidos para que
mais recursos sejam destinados para o trabalho da polícia militar. Mostra as pistolas
aos presentes e fala que a utilização da mesma resulta em efeito paralisante da pessoa
em caso de desobediência na abordagem policial. Em seguida, a Sra. Presidente
informa que atendendo Ofício enviado por esta Casa, a pedido da Vereadora Vanda
Célia da Silva, concedo a palavra Sargento Antônio Carlos Alves e Sra. Kenya
Rodrigues Barbosa, para que nos falem sobre a Patrulha de Prevenção à Violência
Doméstica, um trabalho que está sendo realizado por eles em cidades da região, com a
finalidade de que este ciclo de violência doméstica seja quebrado. De uso da palavra o
Sargento Alves fala sobre a implantação da Patrulha de Prevenção à Violência há um
ano atrás, a qual vem passando por reestruturação e aperfeiçoamento. Diz que em 2021
foi feito o atendimento a cinquenta ocorrências, noventa e seis visitas a ocorrências e
trinta e três medidas protetivas junto ao Judiciário. Fala do portifólio de divulgação
desse trabalho para atendimento das vítimas de violência doméstica, diz fazer parte
desta rede de proteção e que a existe a Lei Maria da Penha é do anos de 2006, a qual
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faz parte deste amparato legal a mulher vítima de violência, diz que o papel da patrulha
é identificar e qualificar a vítima, ou até mesmo realizar o boletim de ocorrência diante
da gravidade do fato ocorrido dentro de um menor prazo possível e acompanhar,
orientar e enviar Ofício ao juiz fazendo a denúncia. Se coloca a disposição de toda
comunidade para maiores esclarecimentos e contribuição em caso de violência
doméstica. De uso da palavra a Sargento Kenya agradece o convite a eles destinado
para falarem sobre a patrulha e diz que o atendimento em Cabo Verde se deu graças ao
olhar do Tenente Sandro para esta questão. Diz ser um trabalho muito importante junto
as mulheres, a fim de orientá-las a não aceitarem ser agredidas de qualquer forma que
seja, seja agressão emocional, verbal, psicológica ou física. Diz que a partir deste
acompanhamento as vítimas, uma conversa junto ao agressor é realizada para busca e
entendimento dos motivos que o levaram a esta prática. Fala do trabalho realizado junto
a equipe do CRAS, onde cada um trabalha dentro do seu limite de atuação para um
melhor atendimento a vítima. Lembra que na Cidade de Belo Horizonte já se obteve
uma diminuição expressiva no caso de violência doméstica com a atuação da patrulha.
Diz que aproximadamente duzentas mulheres estão sendo atendidas pela patrulha na
região, sendo acompanhadas, monitoradas há cerca de dois meses. Ressalta que falta
informação, cultura para saber se lidar com esta questão, e muitas vezes a vítima
precisa desta ajuda extra. Não podemos criticar a vítima de agressão de voltar a
conviver com o agressor, a questão envolve muitos sentimentos e necessidades, e na
maioria das vezes ela não quer se separar, mas apenas ser ajudada. Fala dos
encaminhamentos a tratamento psicológicos para estas vítimas e se coloca a disposição
para ajudar estas mulheres que sofrem este tipo de violência e pede que as mulheres
não se calem e busquem ajuda, pois ninguém merece sofrer violência, seja ela qual for,
lembra que quando uma mulher é agredida fisicamente, ela já passou por todos os
outros tipos de agressões existentes, a agressão física é o último estágio cumprido pelo
agressor. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga parabeniza a iniciativa do Tenente e
dos Sargentos frente a implantação desta Patrulha de violência doméstica e cita
reportagem transmitida no Fantástico neste domingo, onde afirmou-se que os órfãos
são uma camada esquecida da violência doméstica e ressalta a importância do
acompanhamento e prevenção quanto a esta questão tão triste que assola todo país. A
Vereadora Maísa diz acreditar na prevenção e no amor para conseguirmos vencer a
violência, parabeniza pela atuação desta patrulha e ressalta a importância deste trabalho
junto a sociedade no combate a violência doméstica. A Vereadora Vanda indaga sobre
como realizar denúncia anônima em caso de conhecimento de agressão doméstica. A
Sargento Kenya informa que existe o número 180 para estes casos de denúncia
anônima e já foram registrados 3 casos, com a prestação dos devidos atendimentos as
vítimas. O Tenente Sandro diz que em caso de denúncia anônima ou qualquer
emergência diante de alguma agressão é só ligar no número 190 da Polícia Militar, que
as providências necessárias serão tomadas. A Sra. Presidente agradece a presença do
Sr. Antônio Carlos e Sra. Kenya, aqui nesta noite fazendo esta explanação tão
importante sobre a Prevenção contra a Violência Doméstica, uma triste realidade que
acontece em muitos lares. Deixa esta Casa a disposição para quando dela quiserem se
utilizar para mais assuntos que nos instruam com proceder e ajudar estas pessoas que
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ficam tão fragilizadas diante desta grande agressão física e psicológica. Em seguida,
consulta o Vereador Segundo- Secretário, Sr. Vanderlei Aparecido Braga, se há
inscritos para utilização da palavra livre. Este informa que estão inscritos os
Vereadores: Pedro Sérgio Aparecido, João Paulo de Morais e Vanderlei Aparecido
Braga. De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio Aparecido demonstra toda sua
indignação diante das respostas do Executivo aos Ofícios enviados por esta Casa
contendo os requerimentos dos nobres Vereadores, são respostas que não resolvem os
problemas sofridos pelos munícipes, falam que vão analisar, que vão fazer uma visita
ao local, mas nada é realizado. E pergunta se os requerimentos dos demais Vereadores
estão sendo atendidos, ou só os seus que não estão sendo atendidos, lembra fazer um
ano e quatro meses que está Vereador nesta Casa e vem pedindo insistentemente e quer
saber o por que a máquina da Prefeitura não pode passar na Rua João Navarro, ao
redor do campo de futebol do Distrito de São Bartolomeu de Minas, diz acreditar no
Sr. Prefeito quando diz que vai asfaltar o local, mas enquanto isso não é feito a
manutenção da citada rua tem que ser realizada. Lembra que existe uma ponte no bairro
Córrego que está quebrada há muito tempo, as vigas para esta manutenção estão
depositadas no local há mais de trinta dias e o serviço não é realizado, por que não é
realizado? Diz estar aqui para defender o direito do povo, foi eleito para representalos, trazendo a esta Casa e solicitando os anseios do povo, diz não estar aqui para ficar
bajulando o Prefeito ou até mesmo Deputados, diz não ser disso e por muitas vezes
chega ser criticado por ficar calado durante as Reuniões. Diz que lendo as respostas do
Executivo, cita-se muito a palavra em breve, mas este em breve será quando? Então
vamos parar de trazer os requerimentos a esta Casa, e quem responde estes Ofícios, é
o Prefeito? É algum Secretário? Ressalta que tem Secretário que nem tem
conhecimento dos nossos pedidos encaminhados através de Ofício ao Executivo.
Assim, pede que as respostas sejam mais objetivas, a máquina está no Bairro tal e fará
o serviço tal lá, mas porque não é feito desta forma, diz que as pessoas os cobram na
rua, diz que não quer apenas respostas, mas sim, os serviços executados, e quando isso
acontecer pode ter certeza que este Vereador virá a Tribuna para agradecer também,
pois, da mesma forma que cobra, virá agradecer. Lembra que há dias atrás requereu do
Executivo informações sobre o andamento do processo da COPASA, e até hoje nada
de resposta e nem providências quanto ao problema relacionado a taxa de esgotos, taxa
esta, abusiva cobrada da população. A Vereadora Vanda solicita um aparte e diz que
fez nesta Casa Ofício a ser encaminhado a COPASA devido mal cheiro exalado no
Bairro Primavera e foi informada pela Assessoria Jurídica da Prefeitura que está
juntando toda documentação necessária para dar entrada no processo. O Vereador
Pedro diz ter conhecimento de que esta documentação está sendo juntada para entrada
ao processo, mas enquanto isso não acontece o povo continua pagando essa taxa alta
da rede de esgotos, tem que cobrar uma resolução concreta ao problema sim. A
iluminação da Rua Paraná, segundo informações a Prefeitura já pagou e a CEMIG
ainda não executou o serviço, tem que cobrar e bater em cima sim, cobrar a CEMIG
todos os dias, pois são os moradores do local que estão sofrendo com este descaso da
empresa. A Vereadora Vanda diz que o serviço está agendado para ser feito agora no
mês de abril. O Vereador Pedro diz que tomara que seja mesmo feito o serviço agora
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em abril, pois a Prefeitura já pagou pela prestação de serviços, o qual não foi realizado.
O Vereador João Paulo de Morais solicita um aparte e diz que os bueiros do Bairro
Chapadão estão sendo tampados com papelão pelos moradores diante do mal cheiro
exalado nos mesmos e fala ainda dos resíduos de esgotos descartados a céu aberto no
ribeirão. O Vereador Pedro diz que esta parte de mal cheiro exalado nos bueiros tem
que ser cobrado da COPASA. O Vereador Vanderlei esclarece que quando aqui falam
da COPASA, não se referem aos servidores aqui do Município que prestam um
excelente e competente trabalho, frente ao que lhe cabe realizar e são muito prestativos
e procuram resolver os problemas urgentes que vão aparecendo. Mas quando fala é da
empresa, a qual causa grande indignação diante dos serviços não prestados e das contas
e taxas abusivas junto a população. Diz que nessa semana foi procurado por uma
munícipe do Distrito de Serra dos Lemes com uma conta no valor de R$ 495,00, a
mesma estava desesperada pensando como iria cumprir com seus compromissos
mensais com uma conta de água e esgotos neste valor para ser pago, lembrando que
ela mora sozinha na casa. Lembra que na gestão passada convidaram os responsáveis
pela COPASA aqui nesta Casa e não houve um acordo, a Prefeitura não conseguiu até
hoje romper esse contrato, diz que quando o Projeto foi aprovado no passado e assinado
este Convênio já se sabia que ia acontecer isso, o povo como sempre pagando o preço
do não cumprimento de um contrato, e é notável que os valores cobrados são abusivos
e alguma coisa tem que ser feita com urgência, pois vemos a dificuldade da população
em pagar seus compromissos em dia. O Vereador Pedro agradece as palavras do nobre
Vereador Vanderlei e diz ser bem lembrado de quando se fala em COPASA aqui nesta
Casa, estão se referindo a empresa e não aos servidores que prestam um excelente
serviço em nosso Município e sempre que são solicitados não medem esforços no
atendimento. Manifesta seu reconhecimento e agradecimento ao servidor municipal,
Sr. Luciano Mizael, que foi coordenador da Defesa Civil pelos serviços prestados
frente a esta pasta em nosso Município. Salienta que agora mudaram a coordenação,
deseja boa sorte ao Sr. Lucas Pereira nesta nova empreitada frente a coordenação da
defesa civil em nosso Município. De uso da palavra o Vereador João Paulo de Morais
comenta que o Sr. Luciano Caetano está pedindo que a Prefeitura o ajude a promover
uma limpeza no barranco existente na casa onde ele morava e foi interditada pela defesa
civil, salienta que a Prefeitura está pagando o aluguel social, mas eles querem voltar
para sua casa própria e precisam dessa liberação por parte da prefeitura. Outro assunto
quer tratar é sobre a proteção dos animais lá no Bairro Chapadão, diz que estão fazendo
um local para deixar os cachorros muito perto da casa dos vizinhos e isso está sendo
muito questionado pelos moradores do local, que não estão satisfeitos com esta
realização, que tem casa com distância de uns vinte metros do local que está sendo
colocados os cachorros, diz que são favoráveis a proteção dos animais, mas que seja
construído um local apropriado e mais distante da cidade e não nos Bairros onde moram
inúmeras pessoas, este fato está sendo um desacato e descaso muito grande com o
Bairro Chapadão, e estão indignados com o que está acontecendo lá. Diz ter procurado
o Prefeito em seu Gabinete, conversado com ele e o mesmo informou não estar a par
dessa situação não e que também não está de acordo, e que vai ver o que deve ser feito,
disse que visitaria o local, mas até hoje não apareceu, e o povo, moradores do local não
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vão aceitar aquilo lá, com todo respeito aos animais. A Vereadora Vanda solicita um
aparte e esclarece que este local é pequeno que está sendo preparado próximo a casa
da Sra. Angela, vice presidente da ONG, e protetora dos animais há muito tempo, assim
ela sugeriu que se organizasse este local para atendimentos emergenciais, com risco de
morte, quando ocorrerem atropelamento e envenenamento dos animais, após consulta
veterinária com os devidos medicamentos a serem ministrados, ficarão neste local até
que se recuperem e depois serão devolvidos as ruas onde morava, pois, para a
construção e manutenção de um canil, necessita-se de um valor muito alto e nosso
Município não tem condições para esta obra, e nem há quantidade de animais para
tanto, por enquanto, salienta que será um animal ou outro que ficarão neste local para
recuperação e não haverá aglomeração de animais, e caso haja algum tipo de
importunação, outras providências serão tomadas. Diz que serão instaladas câmeras no
local impedindo assim a soltura de animais, pois a soltura de animais é crime que será
denunciado a polícia militar para providências. O Vereador João Paulo diz que mesmo
sabendo de todas estas informações, em sua opinião aquele não é um local adequado
para este tipo de instalação não, causará incômodo aos moradores próximos ao local,
estes locais precisam ser construídos mais distantes da cidade. A Vereadora Vanda
volta a repetir que não haverá aglomeração de cães, vai ser um ou outro e não causarão
transtornos, pois o ambiente é fechado, coberto e será utilizado somente para o
tratamento do animal infermo e após melhorar ele volta para seu habitat. De uso da
palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta sobre a visita dos nobres
Vereadores ao Distrito de Serra dos Lemes, através do Câmara em Ação, fala da
importância desta presença e da participação dos munícipes informando as
necessidades do local. Comenta que visitaram a creche do local e a Sra. Aldinéia
prontamente já fez uma chamada no grupo da escola para se fazer o levantamento das
crianças que necessitarão ser atendidas, e para ver se há demanda para este
atendimento. Salienta que a Câmara trabalhando juntamente com a Administração, tem
tudo para realização de um grande trabalho frente ao Município. A Vereadora Vanda
solicita um aparte e agradece muito a Sra. Presidente pela iniciativa desse trabalho
denominada Câmara em Ação, trabalho a campo mais próximo da população e
presenciando a demanda das necessidades de cada local. O Vereador Vanderlei
comenta sobre os bloquetes que estão sendo colocados na Rua do loteamento São
Francisco uma cobrança dos moradores de muitos anos e que agora felizmente está se
concretizando, há outras ruas que necessitam deste calçamento, foi um compromisso
da administração realizar esta obra e tem certeza que o Prefeito Claudinho irá cumprir.
Lembra que alguns moradores deste local pagam taxa de iluminação pública, sem ter,
mas, diz acreditar que o mais rápido possível toda esta situação se resolverá. Diz que
no momento oportuno da Reunião solicitará envio de Ofício a COPASA pedindo
informações sobre o início da construção da ETE, pois os moradores utilizam-se de
fossas sépticas, as quais em muitos casos já estão cheias e já tiveram que contratar o
serviços de bombas coletoras deste resíduo de esgoto para esvaziar as fossas e descartar
os resíduos e isso é muito humilhante para os moradores do local. Lembra que a rede
já está construída faltando apenas a construção da ETE para esta captação dos resíduos
de esgotos nas residências, lembrando que os resíduos de esgotos produzidos no

370

Distrito de Serra dos Lemes inteiro desaguam no ribeirão. A Sra. Presidente comenta
sobre o trabalho realizado através do Câmara em Ação em visita ao Distrito de Serra
dos Lemes, onde presenciaram todos os acontecimentos do Distrito, lembrando que a
função do Vereador(a) é essa, puderam ter um contato próximo aos moradores do local,
os quais apresentaram suas necessidades. Diz que será agendada uma Reunião junto ao
Promotor de Justiça para buscar uma posição sobre o que pode ser feito quanto ao
Loteamento São Francisco, os Vereadores serão informados sobre o dia desta Reunião
e assim que tivermos alguma resposta estaremos reportando aos moradores do local.
Fala da visita ao local que é utilizado como creche no Distrito, onde haverá uma
pequena reforma para o recebimento das crianças na época da colheita do café. A
próxima visita acontecerá nos Bairros Coelhos e Fundão dos Cardosos, para
averiguação dos locais onde as crianças são atendidas durante a colheita do café, fala
que já está acontecendo nestes locais o levantamento das crianças para verificar a
demanda neste atendimento. Deixa um convite a todos Vereadores para que seja
agendada uma Reunião junto a Secretária da Educação e Secretário da Saúde para se
discutir sobre o piso salarial das categorias dos professores e enfermeiros Municipais
de acordo com as Leis Federais vigentes, comenta que para os próximos dias agendará
esta Reunião com a Secretária da Educação para iniciarem um estudo aprofundado
sobre esta questão para que retire estes abonos da folha de pagamento dos professores
e seja fixado mediante Lei Municipal o pagamento deste piso salarial, já autorizado por
Lei Federal. Salienta que hoje um professor do Município somando-se o tempo de
serviço trabalhado e horas diárias trabalhadas, resulta no valor do piso salarial, mas em
caso de aposentadoria deste servidor estes abonos não são inseridos no salário e o
profissional perde todo este valor. Assim, pede que todos os Vereadores se unam para
que isso se resolva o mais rápido possível, evitando com isso a ilegalidade e que estes
profissionais tenham o reconhecimento e seus direitos respeitados. Sugere ainda que
seja convidado para uma Reunião junto aos Vereadores o Secretário da Saúde para que
possa discutir e resolver a questão do piso salarial da categoria dos enfermeiros do
Município, um direito adquirido por Lei por estes profissionais que trabalham em prol
da vida e merecem este reconhecimento e seus direitos respeitados. Diz não estar
falando desse assunto a nível de Cabo Verde, mas sim, a nível Estadual e Federal e que
precisam ser legalizadas a nível Municipal também, ressalta não estar dizendo aqui que
outras categorias do funcionalismo público não tenham direito a melhoria salarial e
reconhecimento, porém nós aqui trabalhamos com Leis, e a princípio estas duas classes
nós já temos o respaldo legal para este cumprimento, assim iremos trabalhar e
interceder por elas aqui em nosso Município. 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 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 2.211/2022 que, AUTORIZA A MAJORAÇÃO DO VALOR DE
REPASSE DE SUBVENÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS – APAE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº
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2.212/2022 que, AUTORIZA A CONVERSÃO DE UM LOTE DE TERRENO, RECEBIDO
EM DOAÇÃO, NO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU DE MINAS, EM LOGRADOURO
PÚBLICO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNICIAS, Projeto de Lei nº 2.213/2022 que,
DISPÕES SOBRE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DE
COBRANÇA PROPOSTA PELA EMPRESA PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e redação e demais

Comissões Permanentes, para apreciação, discussão, elaboração de Parecer e votação
em Plenário. Informa que com a anuência de todos os Senhores Vereadores, informo
que estes três Projetos serão apreciados, discutidos e votados, ainda hoje em regime de
urgência na Reunião das 20 horas. 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 a Vereadora Maísa Renata Batista Gianini requer que seja encaminhado ao
Executivo o que segue: a) Requer informações sobre a possibilidade de pagamento do
Piso Salarial aos Professores do Município, tendo em vista determinação Federal de
reajuste de 33% (trinta e três por cento). Em caso de impossibilidade que as razões
sejam justificadas. Requer ainda, informações sobre a possibilidade de pagamento de
piso salarial a categoria dos enfermeiros em âmbito Municipal, direito este adquirido
por Lei. b) Requer que seja realizada roçagem e limpeza dos matos altos em toda
extensão da Rua Vereador Antônio Firmino de Carvalho. Parabeniza o Vereador
Juscelino Tereza pela realização de evento no Bairro Cata neste final de semana,
justifica sua ausência devido seu tratamento de saúde. De uso da palavra o Vereador
Pedro Sérgio Aparecido requer ao Executivo Municipal que seja colocado um
caminhão de cascalho na estrada rural do Bairro Cambuí, nas proximidades das
propriedades dos Senhores Paulo e Joaquim, pois já foi feita a manutenção da estrada,
mas na época ainda não existiam as caixas de contenção e o cascalho foi todo arrastado
pela enxurrada, e agora que os moradores do local construíram as caixas de contenção,
pedem e esperam que o cascalho seja recolocado nesta estrada novamente. Requer que
seja realizada pintura dos quebra molas existentes no Distrito de São Bartolomeu de
Minas, para melhorar a visibilidade dos mesmos pelos motoristas. Requer que seja
encaminhado Ofício ao Sr. Luciano Mizael, agradecendo-o pela atuação e trabalho
realizado, no período em que esteve frente a Defesa Civil de nosso Município.
Parabeniza o Sr. Carlos Vinícius pelo evento realizado no Bairro Cata, neste final de
semana, o qual foi um sucesso. De uso da palavra o Vereador João Paulo de Morais
requer o que segue: a) Requer que seja realizada roçagem em uma cerca viva nas
margens da estrada rural do Bairro Capitães, nas proximidades da venda do Sr.
Pedrinho. b) Requer que seja feita manutenção em ponte localizada na estrada rural do
Bairro Vargem São José, pois com a erosão das terras nas laterais da ponte, ocasionadas
pela grande ocorrência das chuvas, veículos grandes estão com dificuldades em
transitar pelo local. Se faz necessário a colocação de algumas vigas de eucalipto nas
laterais da referida ponte. De uso da palavra o Vereador Vanderlei aparecido Braga
requer que seja oficiado a COPASA requerendo informações sobre o início da
construção da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) no Distrito de Serra dos Lemes,
pois os moradores sofrem muitos com a falta da canalização da rede de esgotos de suas
residências, muitos moradores possuem as fossas sépticas, as quais encontram-se
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cheias não se sabendo como proceder com os resíduos nelas contidos e em outros casos
a rede de esgotos corre a céu aberto causando incômodo e mau cheiro. Assim, diante
deste grande problema se faz necessário uma resposta concreta do que realmente será
feito no local o mais rápido possível. Requer que seja enviado Ofício de agradecimento
ao Deputado Federal Odair Cunha pela doação de duas pistolas Taser, emissão de
choque elétrico ao 3º Pelotão da Polícia Militar de Cabo Verde MG. A Vereadora
Vanda Célia da Silva requer ao Executivo Municipal o que segue: a) Requer que seja
feita manutenção e recomposição dos bloquetes no calçamento da Rua José Agostinho
Congio, Bairro São Judas Tadeu, pois, os bloquetes estão soltos prejudicando o trânsito
dos veículos e pedestres pelo local. Requer ainda que seja realizada roçagem e limpeza
de terreno baldio, nesta mesma rua, pois o mato está muito alto com proliferação de
animais peçonhentos no local. b) Requer que seja realizada manutenção na
pavimentação da Rua São Tomé, Bairro São Judas Tadeu, pois a massa asfáltica está
bastante danificada, com muitos buracos, prejudicando assim o trânsito de veículos e
pedestres pelo local. c) Requer que seja enviado Ofício de agradecimento ao Tenente
Sandro e Sargentos Alves e Kenya pelo trabalho realizado em nosso Município, através
da Patrulha de Proteção a Violência Doméstica e disponibilidade por virem a esta Casa
fazer esta explanação deste trabalho tão importante para nossa sociedade. Comunica a
todos que acontecerá no dia 20 de abril de 2022, a partir das 10 horas da manhã,
inauguração da biblioteca Professora Alice de Abreu, instalada na galeria JLF, convida
a todos a participarem deste momento tão esperado por todos. De uso da palavra o
Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que seja oficiado a família do Sr. Celso Antônio
Siqueira, manifestando profundo sentimentos por seu falecimento. Requer que seja
encaminhado Ofício ao Diretor de Esportes, Sr. Bruno Mariano Leite parabenizandoo pela realização do campeonato de futsal, o qual o qual foi um sucesso. Parabeniza-o
pela inserção da prática de esportes em todo Município e pela organização da secretaria
dos esportes, tornando-a apta ao recebimento do ICMS dos Esportes. De uso da palavra
o Vereador Vitor Espedito Megda requer que seja enviado Ofício de pesares a família
da Sra. Sebastiana, esposa do Sr. Tião Eugênio, manifestando sentimentos por seu
falecimento. Requer que seja realizado patrolamento e cascalhamento da estrada rural
que faz ligação ao Posto de Saúde do Bairro Coelhos até ao Fundão dos Cardosos, pois
trata-se da única passagem que os moradores do Bairro possuem é esta, requer ainda a
manutenção de um mata-burros que está quebrado próximo as propriedades do Sr. Nem
e Vaguinho. Comenta sobre a visita realizada pelo Vereadores na semana passada ao
Distrito de Serra dos Lemes e presenciou a luta do Vereador Vanderlei quanto ao
aparecimento de cupins no campo de futebol do Distrito, assim informa que está
aparecendo cupins no campo de futebol do Bairro Coelhos também, assim requer do
Executivo providências quanto a este problema e que seja realizada a aplicação de
algum inseticida que acabe com a proliferação destes insetos que tanto prejudicam os
gramados dos campos de futebol. 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
Sra. Presidente indica a pedido do Prefeito Municipal Sr. Cláudio Antônio Palma, os
Vereadores Daniel Galdino Barbosa Filho e Vanderlei Aparecido Braga para que,
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juntamente com ele, acompanhem o andamento de algumas obras no Município. 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, agradeço a presença de todos a mais esta
Reunião Ordinária e passaremos a Reunião Extraordinária para discussão e votação
dos Projetos de Lei nº 2.211, 2.212 e 2.213/2022, em regime de urgência. 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
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