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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E
UM, NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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, 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, Fábio Mendes Ferreira, 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, a Sra. Presidente 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. 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 concede a palavra
ao Sr. José Antônio Pereira, advogado, contador e um dos proprietários da Organização
Contábil Ltda, que falará sobre destinação de uma parcela do Imposto de Renda a
Entidades do Município, como forma de ajuda financeira as mesmas. Com a palavra
Sr. José Antônio por 10 minutos. De uso da palavra o Sr. José Antônio agradece pelo
convite e oportunidade em estar aqui nesta noite falando de um assunto tão importante,
totalmente apolítico e que muito ajudará entidades de nosso Município. Fala da origem
Legislativa do Imposto de Renda Social, através das Diretrizes Constitucionais, Art.
227 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 88, onde criou-se o FIA, Fundo da
Infância e do Adolescente e a partir desta criação se tornou possível realizar doação
através do Imposto de Renda, através da Receita Federal de forma menos burocrática,
mais rápida e transparente. Essa doação é feita através do cálculo do Imposto de Renda
de forma completa, onde a dedução é de 3 a 6%. Conclama toda sociedade a buscar
informações junto ao seu contador para saber a forma de sua declaração, se é completa
ou simplificada, pois, com a declaração completa poderá destinar parte desse valor para
ajudar as entidades de nosso Município. Sozinhos somos fracos e juntos somos fortes
na causa que abraçamos. Diz que sempre levantará a bandeira em defesa da Instituição
APAExãozinha da qual é membro, juntamente com sua esposa, pois vê a importância
deste trabalho que é realizado com tanta dedicação e amor por todos que lá trabalham,
ressalta a dificuldade encontrada para a manutenção financeira do local e que esta
doação seria de grande ajuda a instituição. Diz que a finalidade de sua presença aqui
não é de forma alguma fazer críticas ao Conselho da Criança e Adolescente, mas
gostaria de saber qual a dinâmica utilizada para a distribuição destes recursos junto as
entidades, pois busca apoio junto a empresários para esta doação, a qual é feita até em
quantias satisfatórias, mas quando chega a hora da distribuição dos recursos a APAE
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fica de fora, e o Projeto apresentado não é aprovado. Os Vereadores (a) Daniel, Vitor,
Luiz Carlos e Vanda, tecem considerações a respeito do assunto e fazem alguns
questionamentos técnicos sobre a declaração do imposto de renda a ser revertido as
instituições através da Declaração completa. O Vereador Daniel pede que seja Oficiado
aos representantes do Conselho da Criança e do Adolescente, requerendo informações
de como é feita esta destinação de recursos do Imposto de Renda Social as entidades
do Município. O Vereador Vanderlei ressalta a votação de um Projeto de Lei na
Reunião do dia 18 de outubro de 2021, o qual tratava sobre a reestruturação da política
de atendimento a criança e adolescente e sugere que o Secretário Adriano Lange Dias
venha participar da Reunião Ordinária do dia 13 de dezembro de 2021, para nos
informar melhor sobre o assunto em questão. A Sra. Presidente agradece a presença do
Sr. José Antônio Pereira aqui nesta noite esclarecendo todos presentes e a população
sobre a importância desta doação as entidades através da dedução na Declaração de
Imposto de Renda completa. Ressalta a importância de serem multiplicadores de
informações, fala da parceria concretizada nesta gestão junto aos Secretários
Municipais, os quais sempre estão dispostos a prestarem os esclarecimentos
necessários a população. Ressalta a importância do trabalho social realizado pela
APAE em nosso Município, a qual serve de referência para outros Municípios.
Conclama os demais contadores para estimularem essa doação pelo Imposto de Renda
Social para colaborar e ajudar as instituições de nosso Município de forma mais rápida,
sem tanta burocracia. Reforça o convite para o Sr. José Antônio Pereira e o Sr. Adriano
Lange Dias estarem aqui na Reunião do dia 13 de dezembro as 19 horas falando sobre
este assunto tão importante a toda sociedade. Em seguida, consulta o Vereador
Segundo- Secretário, Sr. Vanderlei Aparecido Braga, se há inscritos para utilização da
palavra livre. Este informa que não há inscritos para utilização da palavra livre. 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 Extraordinária, pois já vieram até a Secretaria
antes dessa Sessão e procederam a leitura da mesma, averiguando seus conteúdos. As
Atas são aprovadas pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. Neste momento,
a Senhora Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.200/2021 que, AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO A ARCAR COM AS DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO E REGISTRO
DE IMÓVEIS RECEBIDOS EM DOAÇÃO PURA E SIMPLES, OU COM ENCARGOS E
TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei nº 2.201/2021 que, AUTORIZA
MAJORAR EM MAIS 10(DEZ POR CENTO), O LIMITE PARA ABERTURA DE
CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO-PROGRAMA, VIGENTE NO
EXERCÍCIO DE 2021 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação,

Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para análise, discussão emissão de
Parecer e votação em Plenário. Na sequência, 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, reitera pedido de manutenção da
Rua Geraldo Mariano, nas proximidades do campo de futebol, no Distrito de São
Bartolomeu de Minas, pois a mesma encontra-se bastante danificada e existe um
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cadeirante residente no local, com muitas dificuldades para se locomover diante do
mau estado de conservação da referida rua. Requer que seja realizado o desentupimento
de alguns bueiros localizados na estrada rural denominado “Morro do Quim do Chico
Neto”, pois as máquinas realizam o serviço de patrolamento, mas como os bueiros
continuam entupidos as águas das enxurradas destroem a estrada novamente, criando
enormes buracos, tornando o local intransitável. Requer que seja realizada com a
máxima urgência, a colocação de adesivos nos carros alugados pelo município,
identificando assim, que os mesmos estão a serviço do Município. O Vereador Fábio
Mendes Ferreira de uso da palavra requer o que segue: a) Que seja realizado serviço
de patrolamento e cascalhamento na Rua Aristides Ernestino Pereira, nº 33 fundos,
Bairro Olaria, pois a mesma encontra-se muito esburacada, dificultando o trânsito de
veículos e pedestres pelo local. b) Que seja analisado problema de mal cheiro de bueiro
localizado na Avenida Dr. Antônio de Souza Melos, próximo à entrada da garagem da
residência do Sr. Paulinho Luciano, que o problema do mal cheiro exalado no bueiro
seja resolvido ou que o mesmo seja retirado do local a pedido do proprietário. c) Requer
ainda, que sejam instalados com a máxima urgência energia elétrica e braços de
iluminação pública nos postes já instalados na Rua Aristides Ernestino Pereira, Bairro
Olaria, pois, as pessoas precisam puxar energia de uma residência que já possui esta
ligação, mas por algum motivo falta muita energia no local. Assim pedem que a energia
seja ligada o mais rápido possível. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido pede que seja
enviado Ofício de Pesares a família do Sr. Antônio Marcolino de Oliveira,
manifestando sentimentos por seu falecimento. A Vereadora Vanda Célia da Silva
requer o que segue: a) Que seja agilizado o Projeto de construção de calçada na Rua
Major Pedro de Melo, a qual dá acesso ao Departamento de Educação, para que o
mesmo possa ser executado com a máxima urgência, pois no ano que vem as aulas
presenciais serão retomadas e muitas crianças transitam por esta Rua dividindo espaço
com veículos, correndo risco de serem atropeladas, pois na mesma não existe calçada
para pedestres. b) Reitera pedido de instalação de placas indicando os nomes das Ruas
da Cidade, Distritos e Bairros da zona rural, pois as pessoas precisam destas placas
indicativas para se localizarem e terem referência para que direção seguir. Vitor
Expedito Megda reitera pedido de cascalhamento das estradas vicinais de nosso
Município. Pede que o Executivo destine caminhões de cascalho paras estas vicinais,
pois os moradores se comprometem a esparramar o mesmo nas estradas, facilitando
assim o trabalho da administração. A Vereadora Vanda solicita um aparte e reforça este
pedido, pois são inúmeros os pedidos para esta colocação de cascalhos nas estradas
principais e vicinais de nosso Município. O Vereador Daniel e solicita um aparte e diz
que foi lhe respondido pelo Executivo, que já estava providenciando as placas de
identificação dos nomes das Ruas da Cidade, Distritos e Bairros Rurais, mas até agora
nada foi feito. Quanto a questão do cascalho, sugere a administração que aos sábados
realize o transporte deste cascalho, depositando em pontos estratégicos para que os
próprios moradores esparramem onde for necessário, dinamizando o atendimento aos
produtores e moradores da zona rural que tanto necessitam destas estradas para se
locomoverem no dia-a-dia. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta sobre os
animais de rua e sobre o trabalho voluntário de pessoas aqui em nosso Município, diz
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ser realizado um trabalho excepcional por estas pessoas, mas parte dessa obrigação é
do Município. A castração é fundamental na diminuição da natalidade de animais, mas,
se faz necessário também um suporte financeiro para cuidados dos cães feridos e
doentes, diz que estas pessoas que realizam este trabalho voluntário acabam se
endividando nas clínicas veterinárias comprando medicamentos e ração para estes
animais. Pede que a partir da votação do Projeto de Lei nº 2.198/2021 que, INSTITUI
A PROTEÇÃO E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE CABO
VERDE, MINAS GERAIS E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, hoje, que seja

disponibilizado no Orçamento para 2022 mais recursos para estes cuidados essenciais
aos animais. Ressalta que os voluntários realizam bazares, campanhas de arrecadação,
rifas, mas não é suficiente para manutenção dos gastos com os animais. Lembra que o
Secretário da Saúde em Reunião anterior a esta, disse que a Prefeitura disponibiliza
veículo para transporte do animal até a Cidade de Muzambinho para castração, e que a
mesma sai por um valor mais em conta para o proprietário do animal, pois este
veterinário ganhou a licitação para realização deste procedimento dos cães e gatos de
rua e também fará por preço mais acessível aos donos dos cães que quiserem lá levar
seus animais. Informa aos moradores do Loteamento São Francisco no Distrito de Serra
dos Lemes, que segundo informações do Prefeito Municipal o calçamento da rua deste
Loteamento ainda não se iniciou porque se faz necessário um serviço a ser executado
pela COPASA, o encabeçamento das redes para canalização da rede de esgotos a serem
destinadas a ETE que será construída naquele Distrito, e após este serviço de
encabeçamento das redes serem realizados o calçamento da referida rua será executado.
A Vereadora Vanda solicita uma parte e comenta sobre o trabalho excepcional de
cuidado aos animais de rua realizado pelas voluntárias e diz que este ano a
administração trabalha com o Orçamento deixado pela gestão anterior, o qual não
previa recursos orçamentários para estas despesas, o que dificultou muito a realização
de ações voltadas ao bem estar e cuidados animal. Reforça a necessidade de
disponibilidade de recursos para os cuidados diários com medicamentos para os cães
machucados e doentes. Fala da necessidade de e busca de mais pessoas interessadas
para a criação de uma ONG no Município, pois assim se conseguiria de forma mais
rápida e eficiente recursos para estes cuidados aos animais. O Vereador Luiz Carlos
Ribeiro de uso da palavra requer que seja oficiado ao Executivo solicitando que o
mesmo interceda junto ao DNIT para a instalação de placas indicando o nome da
Cidade de Cabo Verde, de Poços de Caldas à Cabo Verde, principalmente no trevo que
vai para a Cidade de Campestre/Botelhos, pois as pessoas que não conhecem o trecho
encontram muita dificuldade para chegar a Cabo Verde, pois neste trecho de estrada
não há indicação de nossa Cidade, nosso Município não existes nas placas que indicam
o nome das outras Cidades. Parabeniza a administração pelos enfeites de natal que
estão sendo colocados em toda Cidade, ressalta que está ficando muito lindo. Informa
que no dia 03/12/2021 a sinfônica de Poços de Caldas fará apresentação nas escadarias
da Igreja Matriz, convida a todos para assistirem, ou presencialmente ou de forma
virtual. Parabeniza os comércios pela premiação ofertada aos consumidores, o que
tornará o natal ainda mais especial. Pede para que todos façamos uma retrospectiva
deste ano de 2021 para relembrarmos quanta coisa boa foi realizada em nosso
Município, falhas existem, mas foram muito mais acertos e não devemos ficar nos
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apegando as pequenas coisas para tecermos as críticas, visualizemos o que foi feito de
bom e certamente 2022 será muito melhor e de muito mais conquistas. A Vereadora
Vanda solicita um aparte e parabeniza a administração pelo início da pavimentação da
Avenida Nossa Senhora da Assunção, obra tão sonhada e esperada por todos os
moradores do local. Parabeniza a Sra. Presidente juntamente ao Parlamento Jovem pela
realização de panfletagem educativa a respeito do trânsito em nossa Cidade, são
iniciativas necessárias e de grande aprendizado para todos nós cidadãos e cidadãs do
Município. 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. Neste momento, passase a discussão, apreciação e votação dos Projetos de Lei encaminhados nessa Casa
Legislativa. A Sra. Presidente solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a
leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.197/2021 que, AUTORIZA
ASSINATURA DE CONVÊNIO COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS – IFSULDEMINAS, COM OBJETIVO DE
ESTABELECER UM PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA PARA
ANÁLISE
DE
DADOS
ESPACIAIS
GEORREFERENCIADOS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS (SIG) COM AS INFORMAÇÕES SÓCIOS TERRITORIAIS DO
MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG. Submete o referido Projeto a apreciação, discussão

dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Apreciado
pela Comissão de Legislação Justiça e Redação, a propositura recebeu parecer
favorável à sua discussão e votação em plenário, pois a propositura encontrando-se
revestida de legalidade, bem como não apresentando vícios de natureza jurídicoconstitucional de forma, de iniciativa ou material. Apreciado pelas demais comissões,
as mesmas emitiram parecer favorável à propositura, visto que a mesma objetiva
estabelecer mecanismos para que consigamos efetivar o georreferenciamento do
município, o que, certamente trará inúmeros benefícios, dentre os quais está a
possibilidade de atualização do plano diretor, elaboração de novo mapa. Salienta-se
ainda que o convênio possibilitará a capacitação de servidores municipais para
desempenhar os programas, o, certamente propiciará economia, já que teremos o
programa e mão de obra capacitada. Submeto o referido Projeto à votação dos Senhores
Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Os Vereadores que
estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto de Lei permaneçam como
estão. O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. A Sra.
Presidente solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer
referente ao Projeto de Lei nº 2.198/2021 que, INSTITUI A PROTEÇÃO E BEM ESTAR
DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MINAS GERAIS E
TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Submete o referido Projeto a apreciação, discussão

dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Apreciado
pela Comissão de Legislação Justiça e Redação, a propositura recebeu parecer
favorável à sua discussão e votação em plenário, pois a propositura encontrando-se
revestida de legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Apreciada pelas demais
comissões, a propositura recebeu parecer favorável à sua discussão e votação, já que a
mesma resulta de um termo de compromisso positivo assinado junto ao Ministério
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Público de Minas Gerais, o qual elenca uma série de medidas que o município deve
adotar referente à políticas públicas destinadas ao controle populacional ético e
humanitário de cães e gatos em área urbana, desta forma, dentre as medidas está à
edição do projeto de lei ora discutido, bem como medidas que visem o aumento do
percentual de vacinação e castração dos animais e campanhas de conscientização da
população. Submete o referido Projeto à votação dos Senhores Vereadores. Os
Senhores Vereadores podem se manifestar. Os Vereadores que estiverem de acordo
com a aprovação do referido Projeto de Lei permaneçam como estão. O Projeto está
aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. A Sra. Presidente solicita a
Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de
Lei nº 2.199/2021 que, AUTORIZA A MAJORAÇÃO DO VALOR DE REPASSE DE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CISLAGOS E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Submete o referido Projeto a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os
Senhores Vereadores podem se manifestar. Apreciado pela Comissão de Legislação
Justiça e Redação, a propositura recebeu parecer favorável à sua discussão e votação
em plenário, pois a propositura encontrando-se revestida de legalidade, juridicidade e
constitucionalidade. Apreciada pelas demais comissões, a propositura recebeu parecer
favorável à sua discussão e votação, já que a mesma vista aumento do valor de repasse
ao CISLAGOS já que os valores inicialmente orçados não foram suficientes para
continuar em dia com as contribuições até 31 de dezembro de 2021, razão pela qual a
presente propositura se mostra de extrema necessidade. Submete o referido Projeto à
votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Os
Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto de Lei
permaneçam como estão. O Projeto está aprovado por todos Vereadores presentes, sem
emendas. Anuncio a aprovação do Projeto de Lei de nº 2.197, 2.198 e 2.199/2021, por
todos Vereadores presentes, sem emenda. Nada mais havendo para tratar, para constar,
agradeço a presença de todos a mais esta Reunião e deixo marcada a próxima para o
dia 06 de dezembro de 2021 (Segunda-Feira) ás 19:00 horas, a qual será uma Reunião
Especial onde serão homenageadas pessoas Ilustres de nosso Município, as quais muito
contribuem para a valorização da nossa agricultura, através da produção de Cafés
Especiais. E eu Assessora Legislativa, lavro a presente Ata que, depois de submetida
ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada.
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