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

REALIZADA NO DIA 31 (TRINTA E UM) DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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, Sra. 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 Vanda Célia da Silva dos Senhores Vereadores: Daniel 

Galdino Barbosa Filho, João Paulo de Moraes, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vitor Espedito Megda e 

ausência do Vereador: Vanderlei Aparecido Braga por falecimento de membro de sua 

família. Em seguida, a Sra. Presidente solicita ao Vereador Pedro Sérgio Aparecido 

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, a Sra. Presidente solicita a Vereadora Primeira 

Secretária que proceda a leitura das correspondências constantes no expediente, as 

quais ficarão arquivadas nas dependências da Secretaria da Câmara. A matéria é 

considerada de deliberação pelos(as) Senhores(as) Vereadores(as) presentes. Em 

seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. A Sra. Presidente consulta os Senhores 

Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra a Sra. Bernadete Rabêlo de Souza 

que falará sobre a causa animal em nosso Município. Todos Vereadores presentes se 

manifestam favoráveis a concessão da palavra. Com a palavra Sra. Bernadete. De uso 

da palavra a Sra. Bernadete fez extensa explanação sobre seu trabalho realizado frente 

a causa animal no Município e esclarece alguns questionamentos que lhe são feitos 

diariamente. Tudo que foi falado pela Sra. Bernadete fica devidamente arquivado no 

expediente desta Reunião. A Vereadora Vanda agradece a presença da Sra. Bernadete 

aqui nesta noite fazendo esta explanação e prestação de Contas a respeito do 

Departamento Municipal de Proteção Animal de Cabo Verde e por sua colaboração e 

trabalho incansável em prol dos animais de rua e que sofrem maus tratos. A Sra. 

Presidente também manifesta agradecimentos a Sra. Bernadete por vir a esta Casa 

prestar esclarecimentos sobre seu trabalho a toda comunidade cabo-verdense e a 

parabeniza pela iniciativa e trabalho frente a causa animal em nosso Município. Em 

seguida, consulta o Vereador Luiz Carlos Ribeiro, se há inscritos para utilização da 

palavra livre. Este informa que está inscrita a Vereadora Vanda Célia da Silva para a 

utilização da palavra livre. De uso da palavra a Vereadora Vanda comenta sobre a 

abertura do cadastro de atualização dos dados dos artistas voltados a cultura: artesãos, 

músicos, artistas em geral. Diz que este cadastro pode ser atualizado pelas redes sociais 

da Prefeitura (link do face book), trata-se de um preenchimento fácil e a partir desta 

atualização de dados, caso a pessoa se encaixe nos quesitos exigidos poderá ser 
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contemplado com a ajuda dos recursos previsto na Lei Aldir Blanc. Ressalta que este 

assunto ainda está em discussão na Câmara dos Deputados e caso seja aprovado, nosso 

Município tem cerca de quarenta e um mil reais para ser destinado aos inscritos e aptos 

a receber. 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 da Ata da Reunião Ordinária, pois já vieram até a 

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

conteúdo. A Ata é aprovada pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. Como 

não há nenhum Projeto para ser encaminhado, 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. O Vereador 

Daniel Galdino Barbosa Filho comenta que em outras Cidades do Estado e em outros 

países está sendo adotadas medidas de realização de teste rápidos em massa para 

detecção do COVID  da população com obtenção de resultados muito positivos, pois a 

pessoa que é identificada com o vírus já é isolada e impedida de transmitir esta 

contaminação para outras pessoas. Assim, pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo a compra de mais testes pelo Município e que seja montada uma 

tenda na praça central para a realização desta testagem a toda população, impedindo 

com isso a expansão deste vírus tão letal. Comenta sobre a necessidade de construção 

de coberturas (guaritas) nos pontos do transporte público de nossa Cidade, pois as 

pessoas que aguardam o transporte ficam expostas ao sol e chuvas. Assim, diz ter 

conseguido parceria com três colaboradores que irão ajuda-lo e patrocinar a instalação 

de três coberturas (guaritas) as quais custarão cerca de R$1.300,00 (um mil e trezentos 

reais), diz que o Projeto para esta construção está sendo elaborado e assim que estiver 

pronto levará ao Executivo para apresentação e solicitação de autorização para esta 

instalação. Ressalta que em toda Cidade deve haver uns dez pontos do transporte 

público, assim pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a 

construção destas coberturas (guaritas) em pontos com número maior de pessoas para 

que as mesmas se abriguem do sol e chuva no momento da espera do transporte. 

Requerimentos formulados pelo Vereador João Paulo de Morais: a) Requer que 

seja realizado serviço com patrol na estrada rural do Bairro Santa Luzia, nas 

proximidades da propriedade do Sr. Enio do Candinho e Sr. Adriano. Ressalta que os 

maquinários da Prefeitura já fizeram patrolamento na estrada próxima a este local, mas 

este trecho que dá acesso ao Bairro Santa Luzia ficou sem fazer. Os moradores do local 

já iniciaram a colheita do café e estão encontrando muita dificuldade para transportar 

os grãos devido à má conservação desta estrada. Diz ter sido procurado por um morador 

do local, no domingo a noite, o qual disse ter feito este pedido há vários Vereadores, 

mas até hoje nada foi feito. Assim, pede que o Executivo atenda o pedido destes 

moradores que estão ficando sem condições de saírem de suas propriedades, diante da 

péssima condição desta estrada. O Vereador Daniel solicita uma parte e diz ter ido no 
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final de semana na propriedade do Sr. “Boy” e realmente a estrada do Bairro Santa 

Luzia está intransitável e cheio de valetas e houve até o caso de tombamento de carro 

no local (pai do Sr. Laércio) e caso chova as pessoas ficarão ilhadas em suas 

propriedades, pois o estado de conservação desta estrada é precário. De uso da palavra 

o Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo a contratação de uma empresa para estudos e possível atualização do 

Código Tributário do Município, o qual é bastante antigo e carrega consigo uma 

cobrança muito alta de juros e taxas para quem deixa de pagar um imposto na data 

estipulada. Estamos vivenciando um momento muito difícil de queda de recursos nas 

famílias causadas pelo desemprego, pandemia e outros fatores e nossa população na 

maioria dos casos não conseguem quitar seus impostos (IPTU) e outras contas em dia 

e os juros e taxas cobrados são muito altos e abusivos gerando com isso uma dívida 

ainda maior ao contribuinte. E que esta possibilidade de revisão desta cobrança seja 

revertida também ao Estado e União, pois a população brasileira é muito penalizada 

com estas cobranças abusivas de juros e multas pelo atraso de pagamentos dos 

impostos devidos. O Vereador Daniel solicita um aparte e diz ter sentido na pele estes 

juros altos ao adquirir uma casa com IPTU referente a dois anos vencidos e o pior que 

não se consegue nenhum abatimento do valor ao quitar a dívida, pois segundo 

informações da servidora responsável por este setor, a Prefeitura não pode conceder 

estes descontos. O Vereador Luiz Carlos diz que caso o Prefeito conceda estes 

descontos estaria incorrendo em renúncia de receita, o que seria ilegal e acarretaria 

improbidade administrativa. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido manifesta 

agradecimento em nome dos moradores do Bairro Fiéis ao Sr. Prefeito Municipal e ao 

fiscal de estradas, Sr. Paulo Sérgio, por ter feito a manutenção de alguns mata-burros 

na estrada rural do citado Bairro. O Vereador Vitor Espedito Megda pede que ouvido 

o Plenário seja enviado Ofício de pesares manifestando sentimentos pelos falecimentos 

de: Sra. Josefina Isidoro, Bairro Coelhos e Sr.  Isaltino Procópio, Bairro Fundão dos 

Cardosos. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo reiterando pedido de 

manutenção urgente de duas pontes existentes uma no Bairro São João e outra no 

Bairro Esteves, salienta que a denominada ponte torta precisa urgentemente ser 

interditada, caso não haja possibilidade de realizar os reparos necessários, pois o local 

está perigosíssimo. Ressalta ter sido informado pelo Prefeito da aquisição das aduelas 

para realização da manutenção, as quais segundo informações, o engenheiro as 

considerou inadequadas para a instalação no local devido o peso. Assim, pede que 

alguma outra alternativa seja tomada com relação ao problema, antes que um acidente 

grave ocorra no local. Reitera pedido de manutenção na estrada rural do Bairro 

Coelhos, pois as máquinas foram somente até o ponto denominado “morro do César” 

e não deram continuidade nos serviços em todo o resto da estrada. Assim, pede que 

esta manutenção seja finalizada com urgência, diante do início da colheita do café. 

Lembra que o Sr. Prefeito se comprometeu que dentro de quinze dias as máquinas 

estariam realizando o serviço, mas até hoje nada foi feito e está sendo muito cobrado 
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pelos moradores do Bairro. O Vereador Luiz Carlos pede que todos tenham mais um 

pouquinho de paciência que os serviços com máquinas em breve serão realizados em 

toda extensão da estrada rural do Bairro Coelhos. Diz que falará com o Prefeito a 

respeito do perigo da ponte para que crie uma alternativa par o trânsito que por ela 

passa, evitando com isso o acontecimento de acidentes no local. A Vereadora Maísa 

comenta sobre as três perdas de pessoas queridas em nossa Cidade, em decorrência de 

contaminação por COVID 19, o que muito nos entristece. Reforça mais uma vez o 

pedido a toda população para que cada um faça sua parte evitando aglomerações, 

usando máscara, higienizando sempre as mãos, pois estamos vendo a propagação de 

um vírus de forma comunitária, não dá para apontar as causas e localização da 

contaminação, então, devemos ficar atentos aos protocolos sanitários, nos 

resguardando e nos protegendo desta contaminação, rogando a Deus pelas famílias que 

perderam seus entes queridos e rogando a Ele a proteção a toda comunidade cabo-

verdense. Pede que ouvido o Plenário seja enviado Ofício de pesares as famílias de: 

Sra. Iva, Sr. José Marcelo e Sr. João dos Anjos, manifestando sentimentos por seus 

falecimentos. O Vereador Luiz Carlos diz ter sido informado pelo Sr. Márcio Luiz, 

Servidor da Prefeitura Municipal, que os serviços com máquinas na estrada do Bairro 

Coelhos serão iniciados amanhã (01/06/2021). Manifesta seu agradecimento aos 

internautas, por estarem acompanhando a Sessão em tempo real assessorando, 

acompanhando os trabalhos desta Casa Legislativa e tornando a Reunião bastante 

produtiva. O Vereador Vitor agradece pela informação e diz que os Vereadores como 

representantes da população são muito cobrados e temos que trazer todas 

reivindicações para o momento da Reunião. O Vereador Luiz Carlos diz que o nobre 

colega está certinho em trazer os anseios da população e o parabeniza pelo trabalho 

realizado em prol do Bairro Coelhos e região. A Vereadora Vanda Célia da Silva pede 

que ouvido o Plenário seja enviado Ofício de pesares as famílias do Sr. Dr. Ibrahim 

Khouder Ahmad e Sr. Edelidézio Verola, manifestando sentimentos por seus 

falecimentos. Em seguida, a Sra. Presidente consulta se todos os Senhores(as) 

Vereadores(as) estão de acordo com envio dos requerimentos. Todos se manifestam 

favoráveis. Todos requerimentos serão enviados em nome desta Casa Legislativa. Nada 

mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta 

Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 07 de junho de 2021 (Segunda- - Feira) 

ás 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 Moraes 
 

_________________________________   __________________________________ 

Juscelino Tereza       Luiz Carlos Ribeiro   
    

_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido 
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_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 
 

 

 

 

 

 


