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

REALIZADA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE SETEMRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, no horário 

das dezenove horas, no Salão Nobre “Luiz Ornelas de Podestá”, edifício próprio da 

Câmara Municipal, sito à Praça São Francisco de Assis, nº 02, desta Cidade, sob a 

Presidência da Vereadora Maísa Renata Batista Gianini e Secretariada pela Vereadora 

Primeira Secretária, Vanda Célia da Silva,  reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo 

Verde, em caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com 

presença verificada pela Vereadora Primeira-Secretária dos Senhores Vereadores de 

forma presencial: Daniel Galdino Barbosa Filho, João Paulo de Morais, Juscelino 

Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, 

Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. Em seguida, a Sra. Presidente 

solicita ao Vereador Luiz Carlos Ribeiro 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 munícipe 

inscrito para utilização da Tribuna Livre. Em seguida a Sra. Presidente consulta o 

Vereador Segundo- Secretário, Sr. Vanderlei Aparecido Braga, se há inscritos para 

utilização da palavra livre. Este informa que estão inscritos o(a) Vereador(a): Vanda 

Célia da Silva e Maísa Renata Batista Gianini. De uso da palavra a Vereadora Vanda 

Célia da Silva manifesta seu agradecimento aos nobres Vereadores(as) desta Casa, em 

nome do Sr. Lucas Marciano, Sr. Nélson e toda equipe organizadora da Festa realizada 

na Avenida Nossa Senhora da Assunção nos dois últimos finais de semana, os quais de 

alguma forma contribuíram para a realização da mesma, seja doando algum brinde ou 

estando presente no evento,  diz ter sido uma festa muito gostosa, participativa, 

solidária e de muita confraternização entre toda comunidade e pessoas que lá 

participaram.  A Sra. Presidente solicita ao Vereador Juscelino Tereza que assuma a 

cadeira presidencial, para que  possa utilizar da palavra na Tribuna Livre, de acordo 

com o Regimento interno desta Casa Legislativa.  De uso da palavra a Vereadora Maísa 

Renata Batista Gianini fala da sua satisfação em poder falar do Parlamento Jovem aqui 

nesta noite. Diz que nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2022, estiveram na Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais duas representantes do Parlamento Jovem de nosso 

Município, Mirela e Analice, tratando-se de um marco para nós Caboverdenses. Deixa 

aqui seus agradecimentos as participantes, ao Servidor coordenador Samuel e 

Servidora Jaqueline, que estiveram juntos das participantes, organizando e cuidando 

para que tudo desse certo. Fala da desenvoltura da participante Analice que se destacou 

diante de tantas outras regiões lá na Assembleia, atuando como oradora do evento. 

Deseja que mais momentos como estes aconteçam por nossa juventude, a fim de 

prepararmos nossos jovens para um futuro político, com menos críticas  aos candidatos 

e mais pessoas com coragem para se candidatarem e concorrem ao cargo eletivo. 

Lembra que todos que estão aqui nesta Casa Legislativa hoje, colocaram seus nomes a 



85 
 

disposição e eleitos como representantes da população recebem muitos apontamentos, 

assim, que no futuro existam menos apontamentos e mais conhecimento, e assim 

faremos de Cabo Verde, uma Cidade melhor. Parabeniza todos os participantes do 

Parlamento Jovem de Cabo Verde. 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 seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos(as) Vereadores(as) 

presentes, sem emendas. Na sequência encaminha o Projeto de Lei nº 2.231/2022 que, 
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE 

VACINAÇÃO REGULARIZADA, NO ATO DA MATRÍCULA ESCOLAR EM CRECHES E 

ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE 

CABO VERDE, MINAS GERAIS, Projeto de Lei nº 2.232/2022 que, DISPÕE SOBRE A 

REGULAMENTAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DE 

CABO VERDE – MG E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 2.233/2022 

que, DISPÕE SOBRE O USO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL 

REMUNERADO DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE PLATAFORMAS DE 

TECNOLOGIAS POR APLICATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Informa que as 

cópias dos Projetos de Lei nº 2.232 e 2.233/2022 estarão disponíveis aos nobres 

Vereadores amanhã (27/09/2022) na parte da tarde, pois, tratam-se de Projetos 

extensos, que chegaram no final da tarde e não se teve tempo hábil para xerocá-los 

hoje. Indaga aos Senhores(a) Vereadores(a) se estão de acordo com a solicitação feita 

pelo Executivo Municipal através da Mensagem nº 073/2022, se todos concordam em 

conceder o prazo limite até o dia 10 de outubro de 2022, para entrega do Orçamento 

Programa 2023, e alterações PPA e LDO. Todos Vereadores se manifestam favoráveis 

a solicitação do Executivo e autorizam que esta entrega seja realizada até o dia 10 de 

outubro de 2023. 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 que sejam realizados reparos em um mata-burros 

localizado nas proximidades de um bar na zona rural, denominado “Riva Bar”, pois é 

o único acesso deste trecho onde transitam caminhões pesados diariamente e caso 

aconteça algum acidente com algum destes veículos o prejuízo será muito maior ao 

Município. Diante da grande quantidade de skatista em nossa cidade, requer que seja 

realizado com urgência manutenção da pista de skate, como: instalação de iluminação, 

cimentar as trincas, para que as rampas fiquem apropriadas para o deslize das rodas do 

skate, pintura e instalação de um refletor de iluminação no poste existente no início do 

morro. Ressalta que são reparos fáceis de fazer e que não ficarão caros ao Município e 

as crianças e adolescentes terão onde praticar o esporte com segurança, sem ter que 

correr riscos de acidentes nas ruas e calçadas. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido 

solicita um aparte e diz já ter feito este pedido aqui nesta Casa, mas não foi atendido, 

assim se diz favorável ao envio do requerimento novamente para lembrar a 

administração da necessidade destes reparos a serem realizados na pista de skate com 
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a máxima urgência. O Vereador Daniel comenta que seu irmão pratica o esporte e até 

ganhou prêmio na Cidade de Muzambinho por sua atuação no skate e ressalta que são 

muitas crianças e adolescentes que gostam do esporte em nosso Município e estes 

reparos são simples de fazer e nem ficam caros para a administração. De uso da palavra 

o Vereador João Paulo de Morais requer que seja reinstalado bancos em frente ao 

comércio da Edinha no Bairro Chapadão. Salienta que os bancos que lá foram 

instalados estavam rachados e acabaram se quebrando, restando somente os pedaços 

no local e que alguns bancos de madeira instalados no Bairro sejam substituídos 

também, pois já estão bastante danificados pelo tempo. Reitera pedido de instalação de 

lixeiras grandes em pontos estratégicos no Bairro Chapadão, para que os moradores 

depositem seus lixos, e as sacolas fiquem longe do acesso aos cães que espalham todo 

lixo pelas ruas, causando sujeira e mau cheiro pelo Bairro, ressalta que na Rua Quintino 

Bocaiúvas existem aproximadamente 54 residências e não existe nenhuma lixeira 

instalada no local. Reitera pedido de colocação de meio fio na lateral da Rua próxima 

a residência da Sra. Luíza no Bairro Chapadão, mais precisamente no início da rua que 

dá acesso a Chácara São Francisco. Salienta que dois carros já caíram no local, 

causando transtornos a moradora. Requer encarecidamente que as obras de manutenção 

que se iniciarem no Bairro Chapadão sejam finalizadas, pois, começa-se o serviço e o 

mesmo não é finalizado. Ressalta que a manutenção e limpeza dos bueiros requeridas 

não foram finalizadas, manutenção do calçamento nas Ruas do Bairro não foram 

finalizadas, podas das copas das árvores não foram finalizadas. Assim, fica difícil para 

o Vereador que é representante da população, pois traz os pedidos dos moradores, mas 

não é atendido. Lembrando que o Bairro Chapadão é extenso, grandioso e precisa de 

uma maior atenção por parte a administração. De uso da palavra o Vereador Vitor 

Espedito Megda requer que seja ampliada a iluminação na parte externa do velório 

municipal da Cidade, pois no período noturno o local está muito escuro. De uso da 

palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva requer o que segue: a) Requer que seja 

realizado reparos na Rua Targino de Assis Dias, fazendo Travessa com as Rua Luiz 

Siqueira e Rua Maranhão no Distrito de São Bartolomeu de Minas. Os moradores 

pedem o nivelamento, cascalhamento e substituição das manilhas lá existentes, por 

outras maiores, para que comportem as águas das enxurradas que ali descem desde a 

propriedade da família Carmo. Ressalta que como as manilhas não comportam a 

quantidade das águas das chuvas, as mesmas atingem as residências da casa da Senhora 

Marli e José Reino, da Senhora Vanilda e Dona Nice, fato ocorrido por diversas vezes. 

b) Requer a pedido da Família de Sirley Donizete Rosa e Joice que o Executivo 

interceda junto à CEMIG para a instalação de extensão de rede elétrica no sítio Nossa 

Senhora, no Bairro São Boa Ventura. Salienta que os vizinhos já autorizaram a 

instalação dos postes e cabos de energia em suas propriedades, pois estas famílias 

precisam urgentemente da energia no local. c) Requer a pedido do Senhor Márcio 

Goulart, proprietário do Sítio Timóteo, estrada Cabo Verde / Barrânia, que seja 

realizada a elevação do nível da estrada devido ocorrência de alagamento em época de 

chuvas. Solicita ainda, com urgência, a elevação do caminho que dá acesso a sua 

residência, que, em dias chuvosos fica sem acesso e após a realização destes serviços 

com máquina, solicita-se cascalhamento dos locais citados. Ressalta que por diversas 
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vezes a família já ficou ilhada em sua propriedade por esse motivo. d) Que seja oficiado 

ao Executivo e a COPASA requerendo informações sobre a execução da rede de 

esgotos no Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois os resíduos estão sendo escoados 

sem nenhum tratamento na cachoeira dos Palmas. Sabemos da existência CONTRATO DE 

PROGRAMA QUE, NOS TERMOS DO ESTABELECIDO NO CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO DE 30 DE 

DEZEMBRO DE 2009, ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, O MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE MG E A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG, COM A 

INTERVENIÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE, PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, no qual 

há prazos estipulados, mas os mesmos não foram cumpridos, causando indignação de 

toda população por toda agressão causada ao meio ambiente. Pede providências 

urgentes quanto a este problema que tanto prejudica nosso Município. e) Requer a 

pedido do Sr. Benedito Souza, morador do Bairro Cata, que seja disponibilizado um 

caminhão de cascalhos para manutenção da estrada próxima a sua propriedade.  O 

Vereador Pedro Sérgio Aparecido solicita um aparte e comenta sobre o requerimento 

referente a Rua Targino de Assis Dias, diz que o problema lá é bastante complexo, pois 

não trata-se de uma Rua, pois iniciaram a abertura da mesma e não finalizaram, 

colocaram nome, mas na verdade não existe uma rua completa, diz que o Sr. Romilton 

esteve no local e disse que vai ver o que pode ser feito lá antes do período chuvoso. 

Sobre o problema dos resíduos de esgotos despejados na cachoeira dos Palmas, 

também já fez este requerimento aqui, e nos informaram estar em processo judicial, 

mas a população cobra os Vereadores diariamente, pois acabou com a cachoeira lá 

existe, o que poderia ser um ponto turístico se transformou em um trágico desague de 

resíduos de esgoto há vários anos. Ao final da Rua Paraná se nota o mau cheiro exalado 

pelos resíduos de esgotos despejados na cachoeira. Diz que providências urgentes 

precisam ser tomadas com relação a falta de compromisso da COPASA, pois as pessoas 

estão pagando há tempos a taxa de esgotos, e os resíduos sendo despejados a céu aberto 

nas águas da cachoeira e rios de nosso Município. Se diz totalmente favorável ao envio 

destes Ofícios. A Vereadora Vanda diz que se faz necessário a abertura da referida Rua 

com maquinários e substituição das manilhas lá existes por outras maiores para que 

toda água da enxurrada possa escoar, sem causar inundação nas casas lá existentes. 

Sobre os resíduos de esgotos despejados no rio/cachoeira, diz saber que o Município 

entrou com um processo judicial para o cumprimento do que foi acordado e por isso a 

solicitação de informações de como está a tramitação deste processo, pois, trata-se de 

uma prática abusiva a cobrança desta taxa de esgotos, quando quase nada foi feito para 

a destinação e tratamento do mesmo. De uso da palavra o Vereador Daniel Galdino 

Barbosa Filho solicita um aparte e diz que diante de tanta reclamação a respeito de 

redes de esgotos correndo a céu aberto em todo Município, sugere a Presidente que um 

Câmara em Ação seja realizado para visita in loco de todos Vereadores na Avenida 

Nossa Senhora do Assunção, Bairro Chapadão, Distritos de Serra dos Lemes e São 

Bartolomeu de Minas, para verificação, fotos e filmagem deste descaso da COPASA 

com a população e meio ambiente e ainda que após esta visita seja elaborado um Ofício 

com todas imagens e fotos para encaminhamento ao Promotor de Justiça para devidas 

providências. Ressalta que a água que está correndo no Ribeirão Assunção está azul 

devido a tamanha quantidade de esgotos despejados de forma indiscriminada no 
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Ribeirão. A Sra. Presidente acata a sugestão do Vereador Daniel e diz que uma data 

será agendada para a realização do Câmara em Ação para verificação dos pontos onde 

estão sendo despejados resíduos de esgotos a céu aberto em todo Município. O 

Vereador Luiz Carlos solicita um aparte e diz que os resíduos de esgotos estão sendo 

despejados de forma in natura no rio, prejudicando com isso todo meio ambiente e na 

ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) onde deveria acontecer o processo de 

tratamento deste resíduo, não está acontecendo, está praticamente abandonada e 

despejando todo esgoto no rio de forma irresponsável. O Vereador Daniel diz que no 

dia do Câmara em Ação visitarão todos estes locais para juntada das provas de tamanha 

irresponsabilidade por parte da COPASA. O Vereador Pedro lembra que quando foi 

assinado o Convênio Município/COPASA, a ETE já estava praticamente concluída 

pelo Município e foi entregue gratuitamente a empresa COPASA, mas a ETE existente 

não recebeu mais investimentos e nem está sendo utilizada para o tratamento dos 

esgotos. Ressalta que a culpa não é dos servidores que atuam em nosso Município não, 

são excelentes pessoas que realizam seus trabalho com muita eficiência e prontidão, a 

culpa é da empresa COPASA que não investe o valor que já foi arrecadado por todos 

estes anos em melhorias na canalização, tratamento e construção de ETEs em nosso 

Município. O Vereador Luiz Carlos sugere ainda, que a Assessora Jurídica da 

Prefeitura seja convidada para dar esclarecimentos sobre o andamento do processo 

judicial do Município contra a empresa COPASA. A Vereadora Vanda agradece a 

participação de todos os Vereadores a respeito de seus requerimentos e diz que esta 

Casa não pode fechar os olhos perante problemas que atingem e prejudicam a 

população. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte e diz que da forma 

que a empresa COPASA vem agindo, ela está extorquindo a população, pois trata-se 

de uma cobrança indevida, uma vez que não cumpriu o que foi firmado no contrato e 

isso é vergonhoso. A Vereadora Vanda reforça mais uma vez que quando aqui os 

Vereadores falam sobre o assunto COPASA, de forma alguma se referem ao Servidores 

que atuam aqui em nosso Município, os quais prestam um serviço de excelência, e que 

infelizmente a empresa COPASA não está cumprindo com o que foi acordado junto ao 

nosso Município. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga requer que 

seja depositada mais terras no campo de futebol do Distrito de Serra dos Lemes e que 

seja passado o rolete para que esta terra fique compactada impedindo que buracos e 

ondulações apareçam novamente no campo. Ressalta que foram arrancados cupins e 

moitas de braquiária e a terra que foi depositada nestes buracos abaixou, formando 

ondulações e novos buracos tornando impossível a prática de futebol no referido 

campo. Assim pede que alguma providência seja tomada com urgência. 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, para constar, 

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

dia 10 de outubro de 2022 (Segunda-Feira) ás 19:00 horas. E eu Assessora Legislativa, 
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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. 

 

 

 

 


