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

REALIZADA NO DIA 25 (VINTE E CINCO) DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e cinco 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: Daniel 

Galdino Barbosa Filho, João Paulo de Morais, Juscelino Tereza, Maísa Renata Batista 

Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda 

e ausência do Vereador: Luiz Carlos Ribeiro. 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. A Sra. Presidente 

consulta os Senhores(a) Vereadores(a) se estão de acordo em conceder a palavra as 

Senhoras Claudete Cesário e Nanci Corrêa, que falarão sobre a Praça de Alimentação. 

Os Vereadores podem se manifestar. Estando todos de acordo concede-lhes a palavra 

por 05 minutos. De uso da palavra a Sra. Claudete diz que as suas presenças aqui nesta 

Casa nesta noite é para pedir ajuda aos Vereadores, pois como todos sabem trabalham 

na Praça de Alimentação vendendo seus lanches e quando começou a pandemia o 

Prefeito na época, Sr. Édson, as isentou de pagar os aluguéis dos trailers, assim 

passaram-se dois anos, sem que ocorresse essa cobrança e agora o ano de 2021está 

sendo cobrado o valor do aluguel e os responsáveis pelos trailers não têm condições de 

pagar este valor, são doze meses de aluguel e com esta crise, pós pandemia o 

movimento caiu muito, assim, gostaria da ajuda dos nobres Vereadores para que 

intercedessem junto ao Executivo pedindo a isenção do ano de 2021 também, pagando 

a partir de janeiro 2022 conforme está sendo feito, pois o que está pendente do ano de 

2021 não terão condições de pagar, trata-se de hum mil e dez reais por mês, mais os 

juros, o que acarretará um valor bastante alto. Assim, vieram até aqui hoje pedir a ajuda 

dos Vereadores para que intercedam junto ao Executivo para uma melhor solução para 

este problema. Diz que já estiveram na Prefeitura e a advogada propôs que a cada mês 

de aluguel pagassem um mês atrasado, mas diz que não podem assumir este 

compromisso de pagar mais de dois mil reais por mês de jeito nenhum, pois não sabe 

se conseguirá tirar esse valor por mês. Diz que o ex Prefeito Édson disse para elas que 

enquanto houvesse a pandemia, não iriam pagar o valor referente ao aluguel mensal, 

só que na verdade acha que não foi deixado nada por escrito e agora virou esta 

confusão. Em 2021 quando o Claudinho assumiu reuniram-se com ele, foi quando a 

advogada sugeriu o pagamento de dois meses em um, mas o Claudinho ficou de ver o 

que faria, e o tempo foi passando, e passou o ano de 2021e não mandaram a conta do 
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aluguel, e agora a partir deste ano de 2022 que eles mandaram. Diz que não querem 

fugir da obrigação de pagar o atrasado, mas que seja de uma forma facilitada, um 

parcelamento que dê para pagar sem apertar o orçamento dos responsáveis pelos 

trailers. O Vereador Daniel de uso da palavra diz que no seu entender o Prefeito poderia 

desconsiderar os juros e parcelar a dívida em mais vezes, pois assim amenizaria o 

problema. A Sra. Claudete diz que gostariam que o Prefeito diminuísse o valor deste 

aluguel para quinhentos reais mensais, pois assim conseguiriam pagar o aluguel mensal 

e mais o aluguel atrasado a cada mês, e em doze meses quitariam a dívida. A Sra. 

Presidente diz ser complicado os Vereadores darem sugestão sem saber da legislação 

e documentação vigente, se faz necessário buscar informações junto ao Prefeito 

Municipal e assessoria para terem conhecimento da situação e a partir dai chegarem a 

melhor proposta para os responsáveis dos trailers conseguirem saudar esta divida 

existente. Firma compromisso com as Senhoras presentes de chamar todos 

responsáveis por trailers na Praça de Alimentação para uma Reunião para que possam 

apresentar todas as possibilidades legais que facilitem o trabalho e quitação da dívida 

existente, pois ninguém quer ficar com pendências por inadimplência, querem resolver 

a situação. A Vereadora Vanda fala das dificuldades vividas por todos no ano de 2021, 

em plena pandemia, um ano atípico, onde o movimento do comércio foi muito 

prejudicado e diante deste quadro de pandemia talvez se encontre alguma brecha ou 

justificativa legal para esta isenção desta cobrança no ano de 2021 . A Sra. Presidente 

agradece a presença das Senhoras aqui nesta noite, utilizando-se da Tribuna para trazer 

suas reivindicações e diz que o mais rápido possível lhes dará um posicionamento sobre 

esta situação. A Sra. Presidente consulta os Senhores(a) Vereadores(a) se estão de 

acordo em conceder a palavra a Senhora Claudinéia Helena Alves, que falará sobre o 

alagamento ocorrido em sua casa localizada no Bairro São João. Os Vereadores podem 

se manifestar. Estando todos de acordo concede-lhes a palavra por 05 minutos. De uso 

da palavra a Sra. Claudinéia diz que no dia 04 de janeiro de 2022 sua casa foi alagada 

com enchente e perdeu tudo que havia dentro da sua casa, e veio aqui hoje em busca 

de ajuda dos Senhores Vereadores, pois está morando de favor na casa do seu tio, lhe 

foi prometido o pagamento do aluguel social e não foi pago nada ainda, foi falado que 

pagariam por três meses e conseguiriam resolver a situação neste prazo, mas já se 

passaram três meses e nada foi feito. Assim, veio até aqui ver o que podem fazer por 

mim. O Vereador Daniel sugere que seja chamado o Secretário da Assistência Social 

aqui, para que nos informe o que está sendo feito, lembra que no dia que ele esteve 

aqui nesta Tribuna, nos falou sobre o problema e que já estavam buscando uma solução. 

Lembra ainda, que por diversas vezes o Vereador Vitor requereu a substituição das 

manilhas lá neste local, pois as que lá existem não comportavam a vazão das águas das 

enxurradas, mas também não foi atendido. O Vereador Vitor diz ter feito o 

requerimento por diversas vezes pedindo a substituição de manilhas lá existentes por 

outras com maior vazão para as águas da chuva, mas não foi atendido e aconteceram 

chuvas de grande intensidade na época e alagou a casa da Sra. Claudinéia, diz que há 

dias ela vem querendo vir aqui na Câmara e este Vereador lhe vinha pedindo mais um 

pouco de paciência, para que desse um maior tempo ao Secretário para a resolução do 

problema, mas até hoje nada foi definido. Lembra que quando o Secretário Adriano 
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esteve aqui, falando muito bem por sinal, pois tem o dom da palavra, este Vereador lhe 

falou que em sua opinião a Secretaria da Assistência Social estava demonstrando muita 

mídia e pouca ação, e aqui estamos vendo hoje através da Sra. Claudinéia a 

confirmação disso, se não pode ajudar, não prometa, pois não é momento de campanha, 

é só ser objetivo, não se tem recursos para pagar o aluguel e pronto. O Vereador Daniel 

diz ser uma vergonha isso que está acontecendo, já deveriam estar pagando o aluguel 

social para ela, pois dinheiro tem, com certeza.  O Vereador Vitor diz que gostaria de 

estar aqui elogiando o trabalho do Secretário Adriano, e se ele tomar atitude e realizar 

o serviço, podem ter certeza que da mesma forma que está aqui falando hoje, 

reconhecerá e agradecerá o serviço dele, mas infelizmente neste caso, ainda não foi 

resolvido nada não, fica enrolando as pessoas. A Sra. Presidente indaga a Sra. 

Claudinéia se foi feito um acordo com ela, quando procurou a Assistência Social como 

eles se posicionaram diante esta situação, o que eles falam para você, porque ainda não 

foi resolvido o problema durante estes três meses. A Sra. Claudinéia responde que 

fizeram um acordo, falaram em dar novos móveis, e pagar o aluguel social, só que a 

casa do seu tio onde está morando já tem os móveis, e pelo valor do aluguel social não 

conseguiria alugar a referida casa, ai ficou da Prefeitura pagar este aluguel, mas não 

pagaram até agora e já se passaram três meses. Eles dizem que depende da licitação, e 

que estão esperando resposta, mas demora tanto tempo assim, será? A Sra. Presidente 

diz que no setor de licitação sempre existe uma demora maior por se tratar de um setor 

burocrático diante de toda legislação existente, mas não afirmará nada, pois não está 

inteirada do assunto, mas buscará as informações o mais breve possível e lhe 

comunicará sobre o que foi esclarecido. Nesta semana mesmo lhe daremos uma 

resposta do que está sendo feito a partir dos setores jurídico e da Assistência Social. O 

Vereador Vanderlei sugere que seja elaborado um Ofício fazendo as indagações 

necessárias a administração sobre o referido problema e que os responsáveis pelo 

jurídico e Assistência Social possam vir até a Câmara prestar esclarecimentos sobre o 

caso. O Vereador Pedro indaga a Sra. Claudinéia se já entrou na justiça. Ela responde 

que não, pois está aguardando a resolução através do diálogo. A Sra. Presidente se 

solidariza com a Sra. Claudinéia, diz que ela não está sozinha na busca por resolução 

a este problema e que os Vereadores vão se inteirar sobre o assunto e uma resposta lhe 

será apresentada até sexta-feira e coloca a Câmara sempre à disposição no que possa 

ajudar. O Vereador Pedro Sérgio informa que o Secretário de Assistência Social 

informou que o Projeto de Lei para a resolução deste caso será encaminhado a Câmara 

na semana que vem. O Vereador Daniel diz ser complicado, porque aqui nesta Casa, 

os Vereadores pedem por inúmeras vezes a realização do mesmo serviço e não é 

realizado, o que poderia ser evitado com a substituição de algumas manilhas se tornou 

um problema muito maior e muito mais caro ao Município. A Vereadora Maísa diz que 

infelizmente a família da Sra. Claudinéia foi prejudicada, mas ressalta, que o serviço 

não deixou de ser feito pela administração, mas diante da grande quantidade de chuvas 

no local as manilhas não comportaram a vazão das águas. A Sra. Claudinéia diz que 

quando eles foram fazer a obra no local,  faltou do seu serviço e avisou para eles que 

as manilhas que seriam colocadas não comportariam a grande vazão de águas de 

enxurradas que descem no local, mas eles não deram atenção e colocaram as manilhas 
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de menor vazão, eles foram avisados e lhes disse ainda, a partir do momento que entrar 

enxurrada em minha casa eu vou cobrar de vocês, pois sabiam que daquela forma daria 

problemas, todos tem conhecimento do tanto de água que passa neste local. A Sra. 

Presidente pergunta se lhe foi estabelecido um prazo para esta solução do problema. A 

Sra. Claudinéia diz que lhe falaram que seria de três a quatro meses para solucionarem 

o problema e já se passaram três meses e nada. A Sra. Presidente diz para Sra. 

Claudinéia ficar tranquila que os Vereadores vão se inteirar sobre o assunto, se 

posicionar e de forma legal uma solução será apresentada o mais rápido possível. 

Salienta que este fato sirva de alerta para a administração prestar mais um pouco de 

atenção no que está sendo feito e ouvir mais os moradores dos locais que conhecem os 

problemas do dia a dia. O Vereador Vitor lembra que por diversas vezes pediu a 

manutenção da chamada ponte torta e há alguns dias fizeram a colocação das manilhas 

certas no local e o serviço de manilhamento do córrego ficou ótimo, faltando somente 

o acabamento melhor do serviço na estrada. Ressalta mais uma vez, que os Vereadores 

não estão aqui na Câmara por brincadeira, são representantes da população, e quando 

aqui fazem os requerimentos é porque o munícipe pediu. A Sra. Presidente diz que 

devem ser sensatos também e reconhecer que a extensão rural de nosso Município é 

muito grande e a quantidade de maquinários e servidores não é suficiente para atender 

toda demanda de imediato, mas temos que aprender a priorizar o que é mais necessário 

fazer e a urgência do serviço a ser executado e essa prioridade vale para nossa vida. A 

Sra. Claudnéia diz que a ponte torta que foi arrumada não ficou cem por cento não, a 

máquina estragou a entrada da sua casa, faltou acabamento no serviço lá realizado e 

encerra o assunto agradecendo pela oportunidade. A Sra. Presidente agradece sua 

presença aqui nesta noite, utilizando-se da Tribuna para trazer suas reivindicações e 

diz que até na sexta-feira lhe dará um posicionamento sobre o assunto aqui tratado 

nesta noite.  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, Daniel Galdino Barbosa Filho, 

Vanderlei Aparecido Braga e Vanda Célia da Silva. De uso da palavra o Vereador 

Pedro Sérgio diz estar nesta Tribuna hoje para agradecer o serviço de manutenção da 

ponte do Bairro Córrego, o qual foi realizado, assim, deixa seu agradecimento ao Sr. 

Prefeito Cláudio, ao Secretário Paulo Sérgio e Servidores que realizaram um ótimo 

serviço no local, os moradores do Bairro agradecem. De uso da palavra o Vereador 

Daniel pede para que sejam demonstradas algumas fotos e fala que a visita a Avenida 

Nossa Senhora feito pelos Vereadores(as) através do Câmara em Ação, foi um dos 

primeiros trabalhos realizados a campo e que já surtiu resultados, pois pediram ao 

Executivo que aproveitasse a empreiteira que estava fazendo a pavimentação da 

Avenida e realizasse recapeamento da Rua das Águias, a qual estava em estado precário 

de conservação, e o pedido foi atendido e o serviço foi realizado, assim manifesta seu 

agradecimento a toda Administração em nome do Sr. Prefeito, e ressalta a importância 

do trabalho realizado através do Câmara em Ação pelo Vereadores(as) em prol de 

nossa comunidade cabo-verdense. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva    

manifesta todo seu reconhecimento e agradecimento ao Diretor de Esportes Sr. Bruno 

Mariano Leite, o qual tem realizado um trabalho fantástico junto a sua pasta em 



382 
 

benefício da saúde das pessoas através da atividade física. Diz presenciar as ações 

diárias realizadas no Distrito de São Bartolomeu de Minas, e através das redes sociais 

pode acompanhar a dinâmica das atividades realizadas em todo Município, pede para 

que todas as pessoas aproveitem estes momentos em seus bairros, Distritos e Cidade e 

cita os locais onde estão acontecendo as atividades: Atividade funcional com 

Professora Andrea: Praia formosa 17h15, Poli 18h30, Chapadão 20h. Distritos: Terça 

e quarta Danilo no São Bartolomeu de Minas a partir das 15h, futsal de base, ginástica, 

corrida de rua e alongamentos. Segunda e quarta Distrito Serra dos Lemes,  a partir das 

17h30 atividades físicas na  quadra. Terça e quinta, bairro Coelhos a partir das 18h 

ginástica funcional. Vôlei segunda e quarta treinamento na quadra da praia a partir das 

18h15 e sexta no poliesportivo. Basquete terça e quinta poliesportivo a partir das 20h30 

e aos sábado a partir das 13h iniciação. Handball terça e quinta a partir das 17h 

feminino e masculino no poliesportivo ( provisório). Futsal: segunda e quarta a partir 

das 17h de 16 a 18 anos. E adulto a partir das 19h30.Futsal feminino: terça e quarta das 

19h30 as 21h poli e praia formosa. Vôlei de areia e peteca, terça e quinta a partir das 

17h a peteca e vôlei a partir das 19h30. Corrida de rua terça e quinta às 19h na porta 

do poliesportivo. Vivências físicas e motoras a partir de 04 anos de idade, poliesportivo 

a partir das 07h todos dias. Que todos possam participar e ter uma vida mais saudável 

através das atividades físicas proporcionadas. De uso da palavra o Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga diz ter sido questionado através da mídia social sobre a abertura da 

creche do Distrito de Serra dos Lemes. Diz que a Secretária Deliane pediu que a escola 

fizesse um levantamento das crianças que necessitam deste atendimento, o 

levantamento está sendo realizado, mas a procura pelos pais está sendo muito devagar, 

assim diz estar indo pessoalmente as casas, mas até o momento somente quatro crianças 

foram inscritas. Diz que desejam que a creche seja aberta, pois o objetivo desta abertura 

é cuidar das crianças para que os pais possam trabalhar durante a colheita com 

tranquilidade, mas para que isso aconteça se faz necessário que as crianças sejam 

inscritas, pois se faz necessário um número de crianças para que a creche seja aberta. 

Pede para que os pais procurem a escola e inscrevam seus filhos. A Vereadora Vanda 

solicita um aparte e fala sobre a importância deste levantamento realizado para que 

haja um planejamento e organização de pessoal, alimentação e outras necessidades para 

este atendimento. O Vereador Vitor comenta que em conversa com a Secretária da 

Educação, a mesma informou que o número de crianças para este atendimento na 

creche do local é muito pequeno. A Sra. Presidente comenta que o desejo/sonho da 

Secretária seria a abertura da creche durante todo o ano, mas como ofertar este serviço 

durante todo o ano se não há demanda de crianças. O Vereador Vanderlei pede para 

que os pais não se preocupem com a idade da criança não, façam o cadastro das crianças 

para que a administração possa tomar as providências necessárias para a abertura da 

creche no Distrito. 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) 
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Vereadores(as) presentes, sem emendas. A Sra. Presidente encaminha o Projeto de Lei 

nº 2.214/2022 que, DISPÕE SOBRE ACORDO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE 

SETENÇA Nº 5000203-11-2021.8.13.0095 PROPOSTO POR EDEISON MACHADO E SIONE 

DE MORAES MACHADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 2.215/2022 

que, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO 

COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei 

Complementar nº 187/2022 que, CRIA OITO VAGAS DE MOTORISTA, NO QUADRO 

DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 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.  

Informa que devido a Reunião Solene que acontecerá na segunda-feira, dia 02/05, 

acontecerá Reunião Extraordinária para apreciação, discussão, elaboração de Parecer 

e votação de alguns Projetos já encaminhados nesta Casa de Leis. Informamos ainda 

que em atenção a Mensagem de nº 025/2022, enviada pelo Executivo Municipal, 

estando todos os Senhores Vereadores de acordo, autorizam a entrega do referido 

Projeto até o dia 10 de maio de 2022. 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 o que segue: a) Requer a 

realização de operação tapa-buracos na Rua São Paulo, Distrito de São Bartolomeu de 

Minas, em frente ao nº 31, pois o local está muito esburacado necessitando desta 

manutenção. b) Requer que seja oficiado ao DNIT solicitando presença de um 

representante para realizar a avaliação do trecho da BR 146, onde ocorreu o acidente, 

com vítima  na semana passada, pois existe uma placa instalada no local que atrapalha 

a visibilidade dos motoristas que vão atravessar a BR para entrar ou sair na Rua Praia 

Formosa e que seja realizada uma roçagem dos matos as margens no local, os quais 

estão muito alto atrapalhando a visibilidade também. Diz que tirará uma foto do trecho 

para ser encaminhada junto ao DNIT. O Vereador João Paulo de Morais reitera pedido 

de manutenção da ponte do Bairro Vargem São José, diz que já fez esta solicitação por 

duas vezes e o problema está se agravando diante da demora desta realização de 

manutenção da referida ponte. Requer que seja realizada manutenção e cascalhamento 

da estrada rural Almas, no Bairro Santa Luzia, pois a colheita será iniciada e os 

moradores do local necessitam desta estrada para se locomover e fazer o transporte da 

colheita e a estrada está quase que intransitável diante da grande quantidade de buracos. 

Requer que seja instalada uma placa no entroncamento que vai para o Distrito de Serra 

dos Lemes, pois a placa que existia lá foi arrancada e o local necessita desta informação 

para motoristas que não conhecem o percurso se localizarem. De uso da palavra o 

Vereador Juscelino Tereza requer a contratação de um médico pediatra para 

atendimento das crianças no Posto de Saúde Municipal, pois com a aposentadoria do 

médico Dr. Júlio, as mães estão reclamando pela falta deste atendimento as crianças. 

Requere que seja realizada manutenção na estrada rural Almas, e próximo a 

propriedade do Sr. Ênio, estrada do Bairro Cata, pois a colheita se iniciará e estas 

estradas estão em péssimas condições de conservação, necessitando de manutenção 

urgente. De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio Aparecido comenta sobre 

requerimento do Vereador Daniel e diz que operação tapa-buracos precisa ser feito 
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também na Rua dos Palmas, e Rua que dá acesso ao velório, pois existem buracos 

muito grandes nestas ruas citadas também. Sugere que o Secretário da Assistência 

Social seja convidado para uma Reunião aqui na Câmara para que este problema da 

Sra. Claudinéia Helena Alves seja resolvido o mais rápido possível. Reitera pedido 

para que o Secretário de Esportes providencie a instalação de traves de gols no 

campinho do Bairro Garrucha, para que os moradores do local possam jogar futebol no 

local. De uso da palavra a Vereadora Maísa Renata Batista Gianini requer que seja feito 

operação tapa buracos ou recapeamento da Rua São Paulo, Rua Tiago Menor e Rua 

Tiago Maior, Bairro São Judas Tadeu, pois a pavimentação das mesmas encontra-se 

totalmente danificada e em certas partes já está na terra causando muito transtornos aos 

moradores do local e veículos que por elas transitam. Requer que seja enviado Ofícios 

de pesares as famílias da Sra. Francisca, Sra. Helena e Sr. Geraldo, manifestando 

sentimentos pelo falecimento de seus entes queridos. De uso da palavra o Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga comenta que fez um requerimento a ser enviado a 

COPASA na semana passada, o qual não ficou bem detalhado. Diz que no Distrito de 

Serra dos Lemes são vários sitiantes onde a rede de esgotos cortará toda extensão das 

terras dos mesmos, vai encontrar com uma rede que passa na estrada principal, sentido 

Monte Belo, desaguando na ETE. Assim gostaria de saber da COPASA se todos os 

proprietários estão de acordo com esta passagem desta canalização em suas terras e se 

nem todos estiverem de acordo gostaria que fosse enviado a esta Casa o nome destas 

pessoas, pois a execução deste serviço está dependendo dessa negociação entre 

proprietários e COPASA, lembra que a canalização no Loteamento São Francisco já 

foi feito, restando apenas esta parte dos proprietários das terras onde a canalização da 

rede de esgotos precisa passar. Ressalta que o proprietário é remunerado pelo trecho 

de terras utilizado pela COPASA, mas ainda não se chegou a um consenso e se faz 

necessário esta informação se todos proprietários estão de acordo. Com relação ao 

auxílio transporte aos estudantes que estudam em outros Municípios, diz que sempre 

tem sido questionado a respeito deste assunto. Assim, gostaria de obter informações do 

Executivo sobre o valor que está sendo pago aos alunos e se está sendo pago 

mensalmente. Caso algum Vereador tenha informações sobre o assunto que se 

manifeste. O Vereador Daniel diz ter sido procurado por um estudante que recebe cento 

e trinta reais, mas, diz não saber em qual cidade ele estuda e que na semana passada 

foram pagos dois meses que estavam atrasados. A Vereadora Presidente esclarece que 

para cada localidade de acordo com a quilometragem se é pago um valor diferente. O 

Vereador Vanderlei diz que quando se está vindo de Muzambinho ao passar pela ponte 

próximo ao Distrito de São Bartolomeu de Minas se nota o desnível existente entre a 

ponte e a pavimentação asfáltica, tornando o trecho perigoso e propício a ocorrência 

de acidentes com veículos. Assim pede que ao ser encaminhado o Ofício ao DNIT, que 

se inclua o pedido de verificação deste local também, evitando com isso problemas 

futuros. Que seja indagado ao DNIT também sobre de quem é a responsabilidade de 

manutenção da entrada do Bairro Santa Edwirges, pois o local fica próximo a BR 146 

e se faz necessário este esclarecimento se é de responsabilidade do DNIT ou da 

Prefeitura a melhoria e sinalização do local.  O Vereador Pedro Sérgio solicita um 

aparte e pede que seja solicitado melhoria na pavimentação do local denominado 
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“Desvio” também, pois está com desnível novamente. O Vereador Vanderlei pede que 

este Ofício a ser elaborado ao DNIT seja assinado por todos os Vereadores. De uso da 

palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva comenta que tendo em vista a vida das 

pessoas, as quais são preciosidades, gostaria de reiterar ao Executivo a instalação dos 

redutores de velocidade em vários pontos da Cidade como: próximo a Igreja Matriz, 

Rua 12 de Outubro, Rua Praia Formosa e outros vários pontos solicitados através dos 

requerimentos enviados. Que se faça mesmo este planejamento e execute estes pedidos 

o mais rápido possível, pois são pedidos feitos pelas pessoas que residem nestes locais 

e presenciam os perigos diariamente. Reitera também o pedido de pintura e sinalização 

dos quebra-molas existentes no Bairro Chapadão e Distrito de São Bartolomeu de 

Minas. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda requer o que segue:   a) 

Sugere ao Executivo Municipal o nome do Sr. Francisco Alexandre de Souza (Sr. 

Chico do Vitor), pessoa muito honrada e querida do Bairro Coelhos, para que seja 

denominada a quadra de esportes que será construída futuramente de acordo com os 

recursos votados e aprovados nesta Câmara Legislativa. b) Requer que seja construído 

um passador de gados no Bairro Esteves, na estrada principal próximo à divisa do 

Município de Cabo Verde e a Cidade de Monte Belo, a qual margeia a propriedade do 

Sr. Valério. 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, agradeço a presença de todos a mais esta Reunião 

Ordinária e passaremos a Reunião Extraordinária para discussão e votação dos Projetos 

de Lei encaminhado nesta Casa Legislativa. 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. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – 

MG, REALIZADA NO DIA 25 (VINTE E CINCO) DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS, NO HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, no horário das 

vinte  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 Extraordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pela Vereadora Primeira-Secretária dos Senhores Vereadores: Daniel 

Galdino Barbosa Filho, João Paulo de Moraes, Juscelino Tereza, Maísa Renata Batista 

Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e 

ausência do Vereador: Luiz Carlos Ribeiro. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente 

cumprimenta todos os presentes, informa que a Sessão não será transmitida por 

problemas técnicos no equipamento de som. Em seguida, passa-se a ORDEM DO DIA.  

Encaminha o Projeto de Resolução 003/2022 que, PRORROGA A VIGÊNCIA DA 

RESOLUÇÃO 008/2019, BEM COMO ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 

1º, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes 

para apreciação, discussão, elaboração de Parecer e votação. Informa que est este 

Projeto de Resolução também será discutida e votada nesta Reunião Extraordinária.   

Na sequencia suspende a Reunião por vinte minutos para que os Pareceres dos Projetos 

que serão apreciados, discutidos e votados sejam elaborados. Findado o tempo, a Sra. 

Presidente retoma a Sessão e  solicita a primeira Secretária que proceda a leitura do 

Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.209/2022 que, AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 

CABO VERDE – MG A CONTRATAR COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE 

MINAS GERAIS S/A – BDMG, OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM OUTORGA DE 

GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto 

de Lei à discussão dos Senhores Vereadores. Parecer. O projeto em questão se refere 

à autorização legislativa para a contratação de empréstimo junto ao Banco BDMG para 

a “pavimentação de estradas vicinais” do Distrito de Serra dos Lemes”. Para tanto, é 

importante mencionar que o Executivo municipal obteve autorização desta Casa de 

Leis em julho do ano passado, para a contratação de um empréstimo de 2 Milhões para 

a reforma do centro administrativo, entretanto, por questões burocráticas e 

administrativas, a municipalidade cancelou a proposta e não efetivou o empréstimo, 

tendo optado por pavimentar as estradas rurais citadas, razão pela qual busca nova 

autorização para a contratação da operação de crédito, assim, diante da importância do 

projeto, bem como da análise jurídica da questão, a comissão de legislação justiça e 

redação emite parecer favorável a sua discussão e votação em plenário. Apreciado 

pelas demais comissões permanentes desta Casa de Leis, as mesmas emitiram parecer 

favorável à discussão e votação do presente projeto em Plenário. A Sra. Presidente 

submete o referido Projeto Lei à votação dos Senhores Vereadores. Podem se 

manifestar. Os Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido 

Projeto permaneçam como estão. O Projeto de Lei é aprovado, por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. A Sra. Presidente solicita a primeira Secretária que proceda a 
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leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.214/2022 que, DISPÕE SOBRE 

ACORDO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SETENÇA Nº 5000203-11-2021.8.13.0095 

PROPOSTO POR EDEISON MACHADO E SIONE DE MORAES MACHADO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de Lei à discussão 

dos Senhores Vereadores. Parecer. Apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça e 

redação, a propositura recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em plenário, 

por se tratar de autorização legislativa para que o município celebre acordo nos autos 

nº 5000203-11.2021.8.13.0095, visto que foi proposta ação de ressarcimento pelos 

autores haja vista que adquiriram um terreno da municipalidade mediante processo 

licitatória, na modalidade concorrência, porém, mesmo não havendo nenhuma 

restrição quando da aquisição, foram surpreendidos com a anulação do registro de 

compra e venda e arrematação,  em razão da arrematação do imóvel por terceiros, nos 

autos de uma ação trabalhista. Assim sendo, tendo em vista o negócio jurídico 

realizado, bem como a impossibilidade de efetivação da propriedade por razões alheias 

à vontade dos autos, fora reconhecido judicialmente o amparo ao direito adquirido no 

negócio, devendo a municipalidade responder pelo ressarcimento integral do valor 

pago, devidamente atualizado. Dada à condenação judicial, bem como à negociação 

entre as partes, o presente projeto objetiva a transferência de um novo lote aos autores, 

no valor correspondente ao debito devidamente atualizado, como forma de encerrar a 

demanda. Apreciado pelas demais comissões permanentes, o projeto recebeu parecer 

favorável à sua discussão e votação em plenário. A Sra. Presidente submete o referido 

Projeto Lei à votação dos Senhores Vereadores. Podem se manifestar. Os Vereadores 

que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto permaneçam como estão. 

O Projeto de Lei é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emendas. A Sra. 

Presidente solicita a primeira Secretária que proceda a leitura do Parecer referente ao 

Projeto de Lei nº 2.215/2022 que, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR 

OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de Lei à discussão dos 

Senhores Vereadores. Parecer. O projeto em questão se refere à autorização legislativa 

para a contratação de empréstimo junto ao Banco do Brasil para a “pavimentação de 

estradas vicinais” do Distrito de Serra dos Lemes”. Para tanto, é importante mencionar 

que o Executivo municipal obteve autorização desta Casa de Leis para contratar, junto 

ao Banco BDMG, empréstimo para a mesma finalidade, haja vista que está a procura 

da melhor proposta, assim, diante da importância da questão, bem como pautados no 

fato de que apenas uma proposta prevalecerá e será efetivada, dada a capacidade de 

pagamento do Executivo, a Comissão de Legislação Justiça e redação emite parecer 

favorável a sua discussão e votação em plenário. Apreciado pelas demais comissões 

permanentes desta Casa de Leis, as mesmas emitiram parecer favorável à discussão e 

votação do presente projeto em Plenário. A Sra. Presidente submete o referido Projeto 

Lei à votação dos Senhores Vereadores. Podem se manifestar. Os Vereadores que 

estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto permaneçam como estão. O 

Projeto de Lei é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emendas. A Sra. 

Presidente solicita a primeira Secretária que proceda a leitura do Parecer referente ao 

Projeto de Resolução nº 003/2022 que, PRORROGA A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 

008/2019, BEM COMO ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 1º. Na 
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sequência submete o referido Projeto de Resolução à discussão dos Senhores 

Vereadores. Parecer. Apreciado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a 

mesma emitiu Parecer favorável em Plenário, pois o item  VII do art. 36, da Lei 

Orgânica do Município c/c o artigo 27, inciso IX do Regimento Interno, que determina 

ser prerrogativa da Mesa Diretora da Câmara, além de outros, conceder gratificações, 

a Mesa Diretora desta Casa de Leis, e levando-se em consideração que o presente 

Projeto foi apresentado pela Mesa Diretora, o mesmo encontra-se em consonância com 

a legislação vigente. Apreciado pelas demais Comissões Permanentes desta Casa de 

Leis, as mesmas emitiram Parecer favorável à sua discussão e votação em Plenário, 

pois existe dotação Orçamentária para tanto, bem como aprovação do mesmo é uma 

forma de reconhecimento aos trabalhos prestados com zelo e dedicação pelas 

servidoras e servidor desta Câmara. A Sra. Presidente submete o referido Projeto 

Resolução à votação dos Senhores Vereadores. Podem se manifestar. Os Vereadores 

que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto permaneçam como estão. 

O Projeto de Resolução é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emendas. A 

Sra. Presidente anuncia a aprovação dos Projetos de Lei de nºs 2.209, 2.214, 

2.215/2022 e Projeto de Resolução 003/2022, por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a 

mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 02 de maio de 2022 (Segunda-

Feira) as 19:00 horas, a qual será Solene e homenagearemos algumas mulheres, as 

quais representarão todas as mulheres de nosso Município. 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 
    

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 

 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 
 

 


