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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO
HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos vinte e três dias do mês de maio 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: 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 Daniel
Galdino Barbosa Filho 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. Em
seguida consulta o Vereador Segundo Secretário, Sr. Vanderlei Aparecido Braga se há
inscritos para palavra livre. O Vereador Segundo Secretário informa que estão inscritos
os Vereadores: João Paulo de Morais, Daniel Galdino Barbosa Filho e Vanderlei
Aparecido Braga. De uso da palavra o Vereador João Paulo de Morais comenta que o
Conselho Comunitário do Bairro Chapadão possui um trator que pode ser emprestado
aos pequenos produtores da comunidade local e quem dele necessitar, mas não possui
a carreta e agora com o início da colheita do café, as pessoas estão precisando deste
veículo para uso em sua pequenas propriedades. Assim, diz ter solicitado através de
Ofício ao Executivo no ano passado o empréstimo de uma carreta da Prefeitura, mas
não foi atendido, diz ter requerido através de Ofício ao Deputado Emidinho Madeira
recursos para a aquisição dessa carreta, mas ainda não foi atendido também. Diz ser
urgente esta demanda e caso o Prefeito não queira emprestar essa carreta neste ano
novamente, coloca uma que possui, mesmo pequena, a disposição das pessoas que
necessitarem utilizar do trator para transportar suas colheitas do café, pois são
pequenos produtores que necessitam deste apoio para realizar seus serviços. Se coloca
a disposição para ajudar estas pessoas. Fala da má condição de conservação das
estradas vicinais que necessita de trator para realizar o serviço deste transporte dos
grãos colhidos e da dificuldade encontrada pelos proprietários. O Vereador Daniel
solicita um aparte e diz que as pessoas do Bairro Chapadão vem cobrando muito este
serviço, pois o Conselho possui um trator, mas sem a carreta, e diz ter conhecimento
de duas carretas da Prefeitura que estão paradas e que podem ser utilizadas e
emprestadas ao Conselho do Chapadão, para beneficiar a população, necessitam de
alguns reparos, mas que são fáceis de fazer. As carretas estão encostadas e imagina a
serventia que será as pessoas que dela necessitam no Bairro Chapadão, as pessoas
arcam com o óleo para o funcionamento do trator e serão beneficiadas com o
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empréstimo do trator e carreta caso disponibilizada pela administração e caso
necessário se faz até uma vaquinha para aquisição da roda e manutenção da carreta
para que seja utilizada pela população do Bairro Chapadão. O Vereador João Paulo
reforça a importância e necessidade do empréstimo dessa carreta pela administração
para a população do Bairro Chapadão, até que chegue o recurso solicitado ao Deputado
Emidinho, diz que dentro de suas possibilidades como Vereador tenta ajudar as pessoas
da melhor forma possível, mas nem tudo está ao seu alcance. De uso da palavra o
Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho manifesta seu agradecimento as pessoas e
autoridades que participaram no dia de ontem(22/05/2022) do encontro realizado com
o Senador Carlos Viana, reunião esta muito proveitosa, onde várias demandas da
população Caboverdense foram passadas a ele, diz ter entregado um Ofício de sua
autoria requerendo o empenho do Senador para a abertura de Agência da Caixa
Econômica em nosso Município, diante da dificuldade encontrada pela população
quanto aos serviços deste banco em outros Municípios. Manifesta seu agradecimento
ao Deputado Cássio Soares, que atendeu seu pedido e encaminhou ao Município de
Cabo Verde cento e vinte e cinco mil reais para construção de uma pista de caminhadas
ao redor do campo de futebol que está sendo construído próximo ao Centro de Eventos
e recursos enviados para construção de dez coberturas em pontos de ônibus, os quais
serão instalados em toda Cidade para proteção do sol e chuvas aos usuários deste
transporte público. Ressalta que o dinheiro já está na conta da Prefeitura e o mais rápido
possível estas coberturas nos pontos serão instaladas para maior comodidade da
população, lembrando que este pedido foi feito por este Vereador que vos fala e
atendido pelo Deputado Cássio Soares. De uso da palavra o Vereador Vanderlei
Aparecido Braga informa que o trecho da estrada do Distrito de Serra dos Lemes que
será pavimentado, já está sendo sinalizado e em breve a obra de pavimentação será
iniciada no local. Informa ainda que o Ministério Público está dando continuidade ao
processo referente ao Loteamento São Francisco do Distrito Serra dos Lemes, segundo
Ofício nº83/2022, de 27 de abril de 2022, enviado ao Executivo Municipal. 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 da mesma, averiguando seus conteúdos. A Ata é
aprovada pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. 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 João Paulo de Morais requer que seja
realizada manutenção no asfalto que dá acesso ao Distrito de Serra dos Lemes, nas
proximidades da propriedade do Sr. Joãozinho Amâncio, próximo a ponte lá existe,
pois existem grandes buracos no local prejudicando muito o trânsito de veículos.
Requer ainda, que seja instalada uma placa de indicação dos nomes dos Bairros e
Distrito Serra dos Lemes no entroncamento que dá acesso ao Distrito, pois no local
existia uma placa, mas foi retirada, sendo necessário a reinstalação desta sinalização
no local para melhor localização das pessoas que não conhecem o trecho. De uso da
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palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro requer que seja enviado Ofício de
agradecimento aos atletas do futebol de salão, pois, realizaram um belíssimo espetáculo
nos jogos da semana passada, estendo os cumprimentos ao Diretor de Esportes pela
realização do campeonato. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido solicita um aparte e
manifesta agradecimento ao time dos veteranos que estarão participando da final no
próximo sábado (28/05/2022) na Cidade de Guaxupé e hoje está se iniciando o JEMG
com participação de atletas de nossa Cidade em Campestres e ganharam o jogo.
Parabéns aos amantes do esporte que tanto se empenham e levam o nome de nossa
Cidade para toda região. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva pede que
seja oficiado ao DNIT requerendo providências quanto ao trecho/entrada para a
COOXUPÉ, onde neste final de semana ocorreu um acidente grave com vítima fatal.
Trata-se de um trecho muito utilizado por grandes caminhões carregados que chegam
e saem da cooperativa, não existindo nenhuma sinalização que impeça os veículos
transitarem em alta ou baixa velocidade diante do peso da carga para entrar no local.
Assim, pede que seja requerido ao DNIT a instalação de um radar e mais placas de
sinalização, tendo em vista o grande número de pedestres que transitam pela BR, pois
existem propriedades nestas proximidades e pessoas que fazem caminhadas, as quais
ficam totalmente desprotegidas diante do trânsito de veículos neste trecho de rodovia.
Pede que seja enviado ao Executivo um pedido para que interceda junto ao DNIT e
demais autoridades competentes para que possam tomar providências concretas quanto
a este problema. O Vereador Luiz Carlos solicita um aparte e diz ser um total
desrespeito do DNIT com a população e com os Vereadores deste Poder Legislativo
que há anos vem fazendo a solicitação de sinalização e colocação de radar no trevo do
Distrito de São Bartolomeu de Minas e nunca os pedidos foram atendidos. Lembra que
foi conversado junto ao DNIT para que a COOXUPÉ construísse um trevo no local
onde é a entrada para a cooperativa, mas não decidiram e nem autorizaram a
construção. E indaga, que política é essa que não faz o que é necessário e não aceita
ajuda que é oferecida, e neste contexto a população perdendo vidas por falta de
segurança no local, é inadmissível que isso aconteça, algo precisa ser feito com
urgência e os representante do DNIT e autoridades falarem a mesma língua e
realizarem o que a população precisa. A Vereadora Vanda fala da necessidade de
unirem todas as forças e através de um Ofício bem elaborado pontuar todas as
necessidades e encaminha-las aos Deputados e DNIT e pedindo ainda ao Executivo
para que interceda junto aos responsáveis para uma solução urgente para estes
problemas que estão ocorrendo na BR146. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga
comenta que o munícipe Guilherme lhe falou da necessidade de instalação de terceira
via em alguns trechos da BR 146, onde não há locais para realizar ultrapassagem, pois
trata-se de uma via íngreme, com curvas o que dificulta o fluxo do trânsito e realização
de ultrapassagem. O Vereador Luiz Carlos lembra que na época que o Vereador Roque
era Vereador foi enviada resposta a esta Casa pelo DNIT autorizando a instalação de
radar no trevo do Distrito de São Bartolomeu de Minas, logo em seguida enviaram
outro ofício informando a não possibilidade desta instalação, assim diz achar que nem
entre os cargos de chefia do DNIT existe um consenso, não falam a mesma língua,
ficam batendo cabeça, não atendem os pedidos e não fazem nada para resolver os
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problemas da população, vivem em um mundo muito distante da população. A
Vereadora Vanda requer ainda que seja enviado Ofício de pesares as famílias de
Aleksandra de Paula Reis e Lourdes Figueiredo Correia, manifestando sentimentos por
seus falecimentos. Requer ainda, que a administração analise a possibilidade de
instalação de água na academia ao ar livre e parquinho infantil do Bairro Chapadão.
De uso da palavra o Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho pede que seja oficiado ao
Executivo requerendo a disponibilização (empréstimo) de uma carreta para que as
pessoas possam utilizar o trator do Conselho do Bairro Chapadão na realização de suas
colheitas, salienta que são pequenos produtores que precisam transportar os grãos e o
trator que o Conselho ganhou não possui carreta para a realização deste transporte.
Salienta que esta ação da administração muito ajudará as pessoas que necessitam deste
trator para transportar os grãos da roça para o terreiro de café. De uso da palavra o
Vereador Pedro Sérgio Aparecido pede que seja Oficiado ao Executivo reiterando
realização de manutenção da pinguela Domingo Venâncio da Silva, Distrito de São
Bartolomeu de Minas, a qual dá acesso ao antigo campo de futebol, pois a mesma
encontra-se em estado precário de conservação necessitando de manutenção urgente.
De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga requer que seja feita
manutenção de um bueiro na Rua Antônio Augusto, nº 45, próximo a residência da Sra.
Ligia, Bairro São Benedito. Comenta sobre a abertura da creche do Distrito de Serra
dos Lemes, diz que a Secretária da Educação esteve presente para verificação do local,
mas nada ficou definido e as mães cobram a abertura do local e indagam se a
administração vai esperar acabar a colheita para esta abertura, diz não tirar a razão
destas mães, pois a colheita no Distrito já começou há vários dias, assim pede uma
resolução rápida para este problema, sabemos que são poucas crianças, mas as mães
tem esta necessidade e a administração precisa fazer a parte dela e beneficiar estas
crianças que necessitam deste amparo nesta época de colheita do café. O Vereador
Vitor Espedito Megda solicita um aparte e diz que conversando com a Secretária aqui
na Câmara, ficou praticamente definido que as crianças do Bairro Coelhos seriam
destinadas a creche que seria aberta no Bairro Fundão dos Cardosos, mas já se passou
uma semana e nada foi definido, e nós Vereadores somos muito cobrados, pois as mães
já estão colhendo café e necessitam deste local para cuidar das crianças enquanto
trabalham. O Vereador Vanderlei comenta que as pessoas estão assistindo a Reunião e
estão cobrando dos Vereadores uma resposta, e reforça mais uma vez que a
administração tem que fazer a sua parte e abrir a creche, agora se não aparecerem
crianças aí é diferente. A Vereadora Maísa Renata Batista Gianaini parabeniza os
Vereadores pelo Ofício a ser encaminhado ao DNIT, pois estamos perdendo vidas,
pessoas queridas de nossa comunidade estão morrendo por conta do descaso e falta de
sinalização necessária na BR 146 e que seja determinado um prazo para este
posicionamento do DNIT e caso não haja resposta que o Ministério Público seja
acionado por esta Casa para maiores providências. Fala da necessidade da construção
desta terceira via em alguns pontos da BR e da quantidade de pessoas que caminham
no asfalto, lembrando ainda a grande quantidade de animais mortos por conta de
veículos que transitam em alta velocidade, assim algo precisa ser feito com urgência.
Comenta sobre a falta de placa indicando o nome da Cidade de Cabo Verde no trevo
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que dá acesso a Campestre e Bandeira, um descaso com nossa Cidade e pessoas que
não conhecem o trecho vão parar em outro Município, tendo que retornar, causando
grandes transtornos e prejuízos diante deste descaso com nossa Cidade de Cabo Verde.
Pede que seja oficiado ao Executivo requerendo a instalação de uma academia ao ar
livre no Bairro Olaria, para que as pessoas possam praticar exercícios físicos e
melhorando a saúde e qualidade de vida. A Sra. Presidente indaga se todos estão de
acordo com o envio dos Ofícios. Todos Vereadores se manifestam favoráveis ao envio
dos requerimentos realizados nesta Sessão. Os Ofícios serão enviados. 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 Reunião
Ordinária e deixa marcada a próxima para o dia 30 de maio 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
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ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO.

