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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE  MG, 
REALIZADA NO DIA 01 (PRIMEIRO) DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 
HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 
Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, no horário das 

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: 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 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. Não há inscritos. 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(a) Vereadores(a): Pedro 
Sérgio Aparecido, Vitor Espedito Megda, João Paulo de Morais e Vanda Célia da Silva. 
De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio Aparecido diz que traz para essa Tribuna 
hoje toda sua indignação diante do não atendimento aos seus requerimentos pela 
Administração Municipal. Faz demonstração através de fotos do ônibus que fica 
estacionado na Avenida Pádua Dias, Distrito de São Bartolomeu de Minas, aos finais 
de semana atrapalhando o trânsito de pedestres e veículos pelo local, com riscos 
eminentes de acidentes. Comenta sobre o trator que ficava a disposição dos Servidores 
que efetuam a limpeza do Distrito, o qual foi retirado de lá e trazido para cidade, 
dificultando a realização dos serviços e da limpeza no local, salienta que fica lixo e 
entulhos acumulados nas ruas até que o caminhão da administração seja 
disponibilizado para coleta dos mesmos. Comenta sobre vários bancos que estão 
encostados (inutilizados) e sem uso nas proximidades do campo de futebol da cidade, 
os quais poderiam ser instalados em praças e locais onde há mais aglomeração de 
pessoas. O Vereador Daniel solicita um aparte e lembra que estes bancos foram doados 
por pessoas ou comerciantes, e tem o nome destas pessoas estampados nos mesmos e 
precisam ser reinstalados ou devolvidos aos doadores para que possam instalá-los em 
outros locais, afinal investiram recursos próprios para confecção dos mesmos. O 
Vereador Pedro Sérgio comenta ainda sobre os equipamentos da academia ao ar livre 
que também estão encostados, se deteriorando neste local, enquanto muitas 
comunidades no Município solicitam a instalação de uma academia ao ar livre para que 
pratiquem seus exercícios para uma vida mais saudável. O Vereador João Paulo de 
Morais solicita um aparte e lembra que vários bancos foram retirados do Bairro 
Chapadão e não foram recolocados novamente, causando reclamação por parte dos 
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moradores que muito se utilizavam destes assentos. O Vereador Vitor Espedito Megda 
solicita um aparte e lembra que a comunidade do Bairro Condessa reivindica a 
instalação de uma academia ao ar livre há muito tempo e não é contemplada e a 
administração poderia instalar esta que está sem utilidade lá no Bairro. O Vereador 
Pedro Sérgio comenta ainda que há tempos vem pedindo realização de serviços com 
máquinas na estrada rural do Bairro Córrego, informa que a máquina foi até ao local 
fez alguns serviços, mas não terminou tudo que precisava ser feito e foi deslocada para 
o Distrito de Serra dos Lemes. Diz não ser contrário a realização de serviços naquele 
local não, mas e os outros Bairros do Município, não precisam de atenção e 
manutenção? O Vereador Vitor comenta sobre uma máquina de grande porte que ficou 
parada por vários dias na estrada do Distrito, e nosso Município precisando da 
realização de serviços através destes maquinários. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro 
explica que o Município não tem número de operador capacitado  para este tipo de 
máquina e se está encontrando grande dificuldade para contratação de um operador na 
região. O Vereador Daniel comenta que o salário oferecido por nosso Município para 
esta categoria é muito baixo, aproximadamente dois mil e seiscentos reais, quando o 
cargo requer que seja acima de quatro mil reais, por isso essa deficiência de profissional 
para contratação pelo Município. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga diz que 
segundo informações conseguiu-se contratar um operador da Cidade de Monte Belo 
para operar essa máquina que encontra-se parada. O Vereador Vitor pede ao líder do 
governo na Casa, Vereador Luiz Carlos Ribeiro que interceda junto ao Executivo 
quanto a manutenção das pontes nos Bairros rurais, ressalta que a pavimentação da 
estrada do Distrito de Serra dos Lemes é importante, pois o dinheiro já encontra-se na 
conta da Prefeitura, mas, há outras demandas urgentes que precisam ser realizadas, é o 
caso de uma ponte existente no Bairro Esteves, a qual faz divisa com o Município de 
Monte Belo e o Prefeito daquele Município está lavando as mãos quanto a sua 
responsabilidade desta manutenção, dizendo que a divisa do Município foi mudada 
para outro local e esta ponte não faz parte mais da divisa entre os dois municípios, Cabo 
Verde/Monte Belo e isso é muito sério, pois divisa de Municípios não se muda. Assim, 
se coloca a disposição caso o Prefeito Claudinho queira conversar com o Prefeito de 
Monte Belo para se entrar em consenso de parceria entre os Municípios para a 
restauração daquela ponte tão utilizada por veículos do transporte escolar e toda 
população, antes que ocorra um acidente grave no local. O Vereador Vanderlei solicita 
um aparte e diz que quando se fala em parceria e divisa entre Municípios, há também  
uma ponte existente no Distrito de Serra dos Lemes próxima aos poços da COPASA, 
a qual está totalmente danificada diante da grande utilização da mesma na passagem 
dos grandes caminhões da usina. Salienta que a mesma faz divisa também entre 
municípios Cabo Verde/Monte Belo e na gestão passada o Prefeito da época foi muito 
parceiro junto ao nosso Município para a manutenção da mesma, assim, pede que se 
for haver esta conversação entre os Prefeitos, que esta ponte seja citada também, pois 
a mesma necessita de reparos urgentes. Vitor diz que se faz necessária a união entre os 
Municípios e um gestor (Prefeito) não pode se isentar da responsabilidade da divisa 
entre os Municípios e jogar tudo para o outro, está errado e por isso sua indignação 
frente ao Prefeito da Cidade de Monte Belo. De uso da palavra o Vereador João Paulo 
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de Morais comenta sobre os problemas existentes na quadra de esportes do Bairro 
Chapadão, diz estar falando do assunto pela terceira vez e o problema ainda não foi 
resolvido, diz que por falta de uma rede de proteção, as bolas estão quebrando vidraças 
e telhados das casas vizinhas, e os moradores estão reclamando muito, e com razão. 
Ressalta que os moradores do Bairro Chapadão precisam de uma maior atenção e 
melhorias na quadra lá existente, lembra que quando o presidente do Conselho tomava 
conta não estava aquela anarquia que se encontra hoje não, e se não for resolvido o 
problema com urgência, os moradores irão tomar outras providências, porque já foi 
falado e requerido por várias vezes e ninguém toma providências, não estão nem ai. 
Está faltando gol, não tem rede, uma sujeira, não tem bola disponível para os 
esportistas, não tem um instrutor para ministrar os treinos para garotada, assim conclui, 
que a população do Bairro Chapadão merece uma melhor atenção por parte da 
administração. O Vereador Pedro Sérgio solicita um aparte e se solidariza com as 
palavras do nobre Vereador Paulinho, pois esteve presente na referida quadra e 
presenciou a ausência de rede protetora na parte superior da quadra, inclusive também 
recebeu reclamações por parte dos vizinhos do local nesta ocasião e se faz necessário 
sim a realização de manutenção, não somente nesta quadra mas também na do Distrito 
de São Bartolomeu de Minas, na parte dos gols, pintura e outros reparos, diz que 
conversou com o Diretor de Esportes Bruno e o mesmo informou estar providenciando 
a realização destes serviços, mas que sejam providenciados o mais rápido possível. De 
uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva manifesta seu reconhecimento e 
agradecimento ao Sr. Luiz Carlos Ozéas, proprietário do Bar Ostenta, no Distrito de 
São Bartolomeu de Minas, pela realização de evento beneficente   em prol da causa 
animal e Lar Santo Antônio, agradece a todos que colaboraram, Srs.(as) 
Vereadores(as), Comunidade, aos protetores da causa animal e colaboradores do Lar 
Santo Antônio, foi um dia festivo, muito agradável e de confraternização entre as 
pessoas que lá participaram.  Informa que iniciou-se no dia de hoje a vacinação dos 
cães e gatos, a qual será realizada em todo município. Diz que foi confeccionado 
panfletos informativos para campanha contra maus tratos aos animais, manifesta seu 
agrade cimento a Secretaria de Saúde pela disponibilidade para esta confecção dos 
panfletos e logo será realizada esta campanha de conscientização junto a população, 
nas escolas e em todo 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 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. A Sra. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.225/2022 
que, ESTABELECE NORMAS PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO 
E VICE  PREFEITO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CABO 
VERDE-MG, Projeto de Lei nº 2.226/2022 que, AUTORIZA MAJORAÇÃO DO VALOR 
DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO  PASEP E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 
Projeto de Lei Complementar nº190/2022 que, DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO PISO 
SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE 
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CONTROLE DE VETORES, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, NOS 
TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022 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 e deliberação unânime dos Senhores Vereadores, o Projeto 
de Lei Complementar nº 190/2022 será apreciado, discutido e votado, ainda hoje, em 
Reunião Extraordinária, em regime de urgência, para que os Servidores especificados 
no referido Projeto não sejam prejudicados e recebam o que lhes é de direito. Em 
seguida, passa-se a solicitação de envio dos Requerimentos pelos Senhores(as) 
Vereadores(as).  A Sra. Presidente indaga se algum(a) Vereador(a) deseja comentar ou 
fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador  Daniel Galdino 
Barbosa Filho comenta sobre a cobrança de coleta do lixo que é realizada juntamente 
com o IPTU das pessoas que possuem terrenos sem nenhuma construção, ou seja, o 
proprietário do terreno não utiliza-se do serviço de coleta do lixo. Faz a demonstração 
através de fotos de uma pessoa que possui dezesseis terrenos no Bairro Praia Formosa 
e o total cobrado da taxa de lixo do ano de 20221 e 2022 chega a quase cinco mil reais, 
assim, diz que em sua opinião, tem que se rever esta situação e se tem como mudar a 
Lei existente, lembrando que neste local nem existe uma rua  com meio fio, somente 
os lotes. Comenta ainda, sobre o que acontece no Bairro Polenghi e final da Rua 
Assunção, onde não existe postes com braços de iluminação pública e a taxa de 
iluminação é cobrada dos moradores destes locais. Assim, requer providências do 
Executivo para que algo seja feito com relação a cobrança da taxa de coleta de lixo dos 
proprietários de terrenos que não utilizam-se deste serviço, pois nestes locais ainda não 
existe construção. Diz que no loteamento residencial primavera o caminhão de lixo não 
passa lá e está se cobrando a taxa de coleta de todos os proprietários, assim, pede uma 
resposta do Executivo, sobre o que poderá ser feito quanto a esta questão e que sejam 
encaminhadas as fotos anexas ao Ofício para que o Executivo tenha conhecimento da 
cobrança realizada. Requer que seja encaminhado um Ofício de Congratulações e 
reconhecimento ao Sr. Júlio César da Silva, peão de rodeio que competiu na Cidade de 
Carnaúba e ganhou o prêmio de 1º lugar, trata-se de um cabo-verdense que representa 
muito bem nossa Cidade. De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio Aparecido pede 
que sejam transformadas em Ofício ao Executivo suas palavras proferidas na Tribuna: 
a) Reitera pedido de retirada do ônibus escolar que fica estacionado na Avenida Pádua 
Dias, aos finais de semana, prejudicando o trânsito de veículos e pedestres pelo local. 
b) Requer que seja devolvido ao Distrito de São Bartolomeu de Minas um trator que 
era utilizado para a retirada de entulhos das vias e facilitava o serviço da limpeza do 
local. Salienta que hoje sem este trator o serviço de limpeza é realizado pelos 
servidores, mas, os entulhos e lixos são ajuntados nas laterais das ruas e calçadas, sendo 
espalhados por animais novamente diante da demora da retirada do mesmo pela 
administração. c) Reitera pedido de pintura dos quebra-molas do Distrito, pois os 
mesmos estão totalmente sem pintura e para quem não conhece as ruas do local, a noite 
fica difícil trafegar pelas mesmas. Fala que foi realizada obra de extensão de rede 
elétrica na Rua Paraná, serviço este muito bom, mas faltou a instalação dos braços de 
iluminação pública para que a rua fique iluminada. Diz que esteve no almoxarifado por 
estes dias e viu lá alguns braços de iluminação que poderiam ser colocados na Rua 
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Paraná. Assim, pede que o Executivo analise esta possibilidade de instalação destes 
braços de iluminação pública no local. De uso da palavra o Vereador João Paulo de 
Morais requer que seja realizada reforma na quadra de esporte do Bairro Chapadão. 
Que seja instalada uma tela de proteção, pois as casas vizinhas estão tendo seus 
telhados e vidraças quebradas por bolas e que seja realizada a pintura da mesma. 
Informa a população do Bairro Chapadão, que o Deputado Odair cunha encaminhou 
através de emenda parlamentar quatrocentos mil reais para a pavimentação daquela 
rua, diz que uma parte deste recurso já está na conta da Prefeitura, diz que foram 
destinados cento e dez mil para a associação de bairro também para a compra de 
equipamentos para o local. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva lembra 
das festividades religiosas que ocorrerão em decorrência da padroeira de nossa Cidade, 
no dia 15 de agosto de 2022. Reitera assim, o pedido de construção de uma faixa 
elevada para pedestre na lateral da Igreja Matriz, mais precisamente em frente a porta 
da Secretaria e porta lateral da Igreja, para que os pedestres tenham mais segurança 
para atravessarem a rua neste local, lembra que este pedido está sendo feito há um ano 
e meio e precisa ser atendido com urgência pela administração. Reitera mais uma vez, 
que sejam instaladas lixeiras maiores em pontos estratégicos no Distrito de São 
Bartolomeu de Minas para que o lixo doméstico seja depositado, até que o caminhão 
possa fazer a coleta, evitando que os cães espalhem lixos por todo Distrito. De uso da 
palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro sugere a todos os Vereadores(as) que em 
comemoração ao aniversário da Cidade em Outubro este Poder Legislativo possa 
promover uma homenagem a todas categorias de trabalhadores que atuaram junto ao 
enfrentamento do COVID em nosso Município e que uma homenagem póstuma possa 
ser realizada a todas as pessoas que perderam suas vidas por conta deste vírus. De uso 
da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga requer informações da 
administração, se com o início da vacinação(cães e gatos) se houveram pontos de 
vacinação nas proximidades da chácara do Sr. Renato Ramalho e fazenda do Sr. Carlos 
Augusto, pois está havendo reclamação dos morados destes locais que os agentes de 
controle de vetores não passaram por lá. Diz ainda ser raro um dia que não há indagação 
por parte de algum morado do loteamento São Francisco em Serra dos Lemes cobrando 
o posicionamento do Ministério Público quanto a resolução para os problemas de 
infraestrutura, e segundo alguns comentários lhe parece que o promotor enviou ao 
Executivo algumas respostas aos questionamentos feitos por ele. Assim, pede que seja 
oficiado ao Executivo indagando se há mesmo estas respostas dadas por parte do 
promotor, caso haja que sejam encaminhadas a esta Casa para que os moradores do 
loteamento São Francisco tenham conhecimento. Manifesta seu agradecimento e 
reconhecimento ao Executivo Municipal pelo trabalho realizado nos Bairros São 
Miguel e São João, com colocação de aduelas e manilhas nos passadores de gado e 
mata burros lá existentes. Informa que hoje iniciou-se a abertura da estrada que dá 
acesso ao Distrito de Serra dos Lemes, a qual terá parte de sua extensão pavimentada. 
Comenta ainda, sobre o telecentro do Distrito de Serra dos Lemes que encontra-se 
desativado e no local existem dez computadores que seriam de grande serventia a 
população local, pra realização de trabalhos escolares, tiragem de cópias de boletos, 
pesquisas e outros serviços. Assim, pede que a administração analise a possibilidade 
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de disponibilização de um estagiário para abertura do telecentro, para que o local volte 
a ser utilizado pela população. Reitera pedido de pintura dos quebra-molas da Avenida 
Nossa Senhora da Assunção, pois a mesma foi pavimentada recentemente e necessita 
da pintura e sinalização destes locais para maior segurança dos pedestres e motoristas. 
De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda reitera pedido de instalação de 
lixeiras em pontos estratégicos em todo Município, nos locais onde o caminhão passa 
recolhendo em cada Bairro rural. Caso não esteja conseguindo a disponibilidade de 
ferragens para esta construção, que as mesmas tenham suas estruturas construídas com 
madeira e revestidas com telas grossas para que os cães não consigam arrastar as 
sacolas plásticas e espalhar os lixos. Sugere ainda, que seja feita uma parceria junto as 
comunidades rurais para esta construção das lixeiras na entrada de seus bairros. Diz 
que em sua região, se existem lixeiras foi porque colocou com seus próprios recursos 
e isso é vergonhoso. No Bairro Fundão dos Cardosos a própria comunidade construiu 
a lá existente, mas precisa ser feito no Município inteiro. O Vereador Paulinho solicita 
um aparte e diz que o Bairro Chapadão também necessita da instalação de várias 
lixeiras, a fim de se evitar que o lixo fique espalhado, diz que a população cansada de 
esperar por esta instalação improvisa com a colocação de tanquinho e refrigeradores 
velhos para depositar os lixos e evitar que sejam espalhados pelos cães. Se faz 
necessária a padronização destas lixeiras para que o ambiente fique mais bonito. O 
Vereador Vitor diz que existe uma madeira tratada de baixo custo que pode ser 
adquirida pelo Município para a construção destas lixeiras, pois da forma que está não 
pode ficar, é vergonhoso ver tanto lixo espalhados causando poluição visual e 
ambiental. O Vereador Daniel solicita um aparte e diz na entrada do Bairro Vargem 
São José existe uma geladeira velha que serve de depósito de lixo, o qual fica espalhado 
por todo o pasto, tendo caso de óbito de animais (cavalo e vaca) que ingeriram estes 
materiais impróprios, causando grande prejuízo financeiro ao proprietário. Diz que se 
faz necessário a construção de lixeiras mais altas e protegidas com tampas onde 
animais não consigam ter acesso. Ressalta que alguns pedidos de instalação de lixeira 
já foram atendidos pelo Prefeito, mas que possa atender os demais pedidos desta 
instalação também, pois muito favorecerá as pessoas dos bairros. A Vereadora Vanda 
solicita um aparte e diz que um agravante para esta instalação é que as pessoas não 
gostam da ideia de instalação de lixeiras na porta de suas casas, mas que a 
administração encontre um alternativa, em pontos estratégicos que não prejudique os 
moradores e que resolva o problema dos lixos espalhados, pois com o início das chuvas 
todos nós sabemos o perigo que se torna lixo servindo como reservatório proliferador 
do mosquito da dengue. 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 passa-se a Reunião Extraordinária para apreciação, discussão e votação do 
Projeto de Lei Complementar nº 190/2022, encaminhado anteriormente nesta Sessão 
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Legislativa, com pedido de urgência pelo Executivo Municipal, para que os Servidores 
especificados no referido Projeto não sejam prejudicados e recebam o que lhes é de 
direito . 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


