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

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

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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, João Paulo de Moraes, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga, 

Vitor Espedito Megda. 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, 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. Não há inscritos. Antes de deixar a palavra livre aos Senhores 

Vereadores, a Sra. Presidente comunica que diante da solicitação verbal da  

extensionista da EMATER, Sra. Sandra Eugênia, indicou dois membros desta Casa 

Legislativa para fazerem parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CMDRS), são os Vereadores: Titular: Pedro Sérgio Aparecido e 

Suplente: Vanderlei Aparecido Braga e em breve os Senhores serão convidados para 

participar das Reuniões deste Conselho. Em seguida, consulta o Vereador Segundo 

Secretário, Sr. Vanderlei Aparecido Braga, se há inscritos para utilização da palavra 

livre. Este informa que estão inscritos para a utilização da palavra livre os(as) 

Vereadores(as): Daniel Galdino Barbosa Filho, Maísa Renata Batista Gianini, Vanda 

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

que usará da palavra no dia de hoje para dar uma resposta aos moradores do Bairro 

Primavera, pois aqui fez uma solicitação de informação a COPASA sobre o prazo 

específico para a realização de serviço de canalização da rede de esgotos daquele Bairro 

que corre  a céu aberto e nas proximidades da BR 146, o que causa grande mau cheiro 

e incomodo aos moradores e as pessoas que por lá caminham. Diz que a COPASA 

informou que o serviço será realizado até o final do ano de 2021. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga comenta que logo se iniciará a colheita do café em nosso Município 

e já está começando chegar aqui pessoas de outras Cidades, as quais vem por conta 
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própria, sem nenhum controle, pois os apanhadores de café que são trazidos por 

fazendeiros seguem protocolos sanitários de segurança propostos pela Secretaria da 

Saúde e Comitê de enfrentamento ao COVID 19, ficam em quarentena por alguns dias 

sob a responsabilidade do fazendeiro que os contrata. Mas para estas pessoas que vem 

por conta própria não tem nenhum tipo de controle, ficam nos bares e se locomovendo 

por todo Município o que causa grande preocupação em época de pandemia. Assim, 

sugere ao Secretário de Saúde para que grave um vídeo explicativo a população sobre 

o que devem fazer em casos de presenciar estas pessoas sem a devida segurança diante 

dos protocolos estabelecidos em nosso Município. A Sra. Presidente diz ter participado 

de Reunião do Comitê de enfrentamento ao COVID 19 no dia de hoje e informa que 

houve um aumento nos casos de contaminação pelo vírus em nosso Município. Diz que 

na próxima semana levará este assunto ao Comitê para que possa estudar uma forma 

de controle através de fiscalização e ajuda a estas pessoas que chegam em nossa Cidade 

para colheita do café. A Vereadora Vanda Célia da Silva de uso da palavra reforça o 

requerimento que fez na semana passada ao Secretário da Saúde sobre a importância 

da gravação de um vídeo e carro de som informando aos idosos sobre a importância de 

manutenção nos cuidados de prevenção ao COVID 19 mesmo após vacinados, pois 

ainda podem transmitir e serem contaminados pelo vírus. Fala da importância de 

acompanhar e informar estas pessoas que chegarem ao Município por conta própria, 

pois estão vindo de outras localidades e corre-se o risco de estarem contaminados ou 

se contaminarem aqui em nosso Município, assim, se faz necessário esta campanha 

educativa e informativa. 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. Neste momento, a Senhora Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 

01/2021, de autoria desta Casa Legislativa, que RECONHECE A PRÁTICA DA 

ATIVIDADE FÍSICA E DO EXERCÍCIO FÍSICO COMO ESSENCIAIS PARA A 

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE EM ESTABELECIMENTOS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTINADOS A ESSA FINALIDADE, BEM COMO EM 

ESPAÇOS PÚBLICOS, EM PERÍODOS DE CALAMIDADES PÚBLICAS DECORRENTES 

DE CRISES SANITÁRIAS, o Projeto de Lei nº 2.175/2021que, AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E HABITAÇÃO POPULAR, COM FINALIDADE DE EXECUTAR OBRAS DE 

REFORMA DA “CASA DA CRIANÇA FELIZ” E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

Projeto de Lei nº 2.176/2021 que, AUTORIZA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG, COM OBJETIVO DE 

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR/INTERNATO EM SAÚDE COLETIVA A 
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ALUNOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei Complementar nº 174/2021 que, PROMOVE A 

CRIAÇÃO DE AÇÃO NO PLANO PLURIANUAL – PPA, INCLUSÃO NA LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  as 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para 

análise, discussão, elaboração de Parecer e votação em Plenário. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga pede que ouvido o Plenários, o Projeto de Lei 2.175/2021 e Projeto 

de Lei Complementar nº 174/2021 sejam discutidos ainda hoje, em regime de urgência, 

para que a contabilidade da Prefeitura Municipal de continuidade em seus trabalhos. 

Todos Vereadores estão de acordo com a solicitação de urgência do nobre Vereador 

Vanderlei, para discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.175 e Projeto de Lei 

Complementar nº 174/2021? Estando todos Vereadores de acordo com a solicitação do 

nobre Vereador Vanderlei, o Projeto de Lei nº 2.175 e Projeto de Lei Complementar nº 

174/2021, serão discutidos e votados em regime de urgência, na Reunião das 20 horas, 

ainda hoje. 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. O Vereador Daniel diz ter visitado alguns 

Bairro Rurais e tirado fotos de locais onde são depositados lixos para que o caminhão 

faça a coleta e se deparou com o estado precários destas instalações, seguem fotos do 

Bairro Capitães, Coelhos próximo a Igreja Congregação Cristã, entrada do local onde 

se deposita o lixo do Município, onde foi colocada uma manilha, mas a mesma 

encontra-se danificada e o lixo fica todo espalhado pelo chão por conta dos cães que 

procuram por comida, salienta que este problema atrapalha muito a vida dos coletores 

de lixo, pois precisam ficar juntando tudo para que não fique espalhado pela estrada, 

assim se algumas lixeiras grandes protegidas com tela ou com tampa fossem instaladas 

nestes locais estratégicos facilitaria o trabalho dos coletores. Comenta que alguns 

produtores rurais do Bairro Jangada realizam a manutenção desta estrada rural, mas 

necessitam de cascalho para o cascalhamento da mesma, uma vez que a colheita do 

café se aproxima. Assim, pede que seja enviado cerca de dois caminhões de cascalho, 

para que estes proprietários realizem o espalhamento do mesmo no local. 

Requerimentos formulados pelo Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho: a) 

Requer que sejam instaladas lixeiras grandes cercadas por tela ou com tampa em pontos 

estratégicos de alguns Bairros Rurais como: Capitães, Coelhos, entrada do local onde 

é depositado o lixo, evitando assim,  que o mesmo fique todo espalhado pelas estradas 

dificultando o trabalho dos coletores e evitando também  poluições do meio ambiente 

e visual. b) Requer que sejam enviados cerca de dois caminhões de cascalho aos 

produtores rurais do Bairro Jangada para que os mesmos realizem o espalhamento deste 

cascalho por esta estrada antes que se inicie a colheita do café, ressalta que são cerca 

de seis quilômetros de estrada, dos quais os próprios produtores realizam a 
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manutenção.  Requerimentos formulados pelo Vereador João Paulo de Moraes: a) 

Requer a pedido dos moradores do Bairro Praia Formosa, que seja realizado o 

cascalhamento desta estrada e que se proceda a irrigação da mesma umas duas vezes 

por semana se possível, pois o local conta com grande fluxo de veículos, ainda mais 

com o início da colheita do café e os moradores próximos a esta rua sofrem com a 

poeira. .  Requerimentos formulados pelo Vereador Luiz Carlos Ribeiro: a) Requer 

que seja enviado Ofício de Pesares as famílias de Gabriel Martins e Maria Isabel 

Carvalho Siqueira manifestando sentimentos por seus falecimentos. Requerimento 

formulado pela Vereadora Vanda Célia da Silva: a) Requer, a pedido de moradores, 

que seja construído um quebra-molas na Rua Frei Martins, nas proximidades do nº 96, 

pois motoristas imprudentes descem a citada Rua em alta velocidade, podendo 

ocasionar acidentes graves com idosos e crianças que residem próximos ao local. Vale 

ressaltar que se trata de um morro muito íngreme e se faz necessário uma providência 

com urgência. b) Reitera pedido de construção de quebra-molas nas Ruas da Cidade e 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, os quais foram solicitados em requerimentos 

anteriores por esta Casa, ressaltando a importância desta construção, uma vez que a 

colheita do café se iniciará em breve aumentando o fluxo de veículos e imprudência de 

alguns motoristas que transitam pelas vias em alta velocidade podendo ocasionar 

atropelamentos.  De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda comenta que no 

início desta gestão já requereu ao Executivo a instalação de lixeiras grandes em pontos 

estratégicos dos bairros rurais em todo nosso Município, facilitando assim o trabalho 

dos coletores e não causando poluição visual e ambiental diante dos lixos espalhados 

pelas estradas. Requerimentos formulados pelo Vereador Vitor Espedito Megda: 

a)  Requer que seja organizado pelos Secretários da Saúde e/ou Educação, palestras 

educativas nas escolas rurais orientando as famílias a não misturarem restos de comida 

junto ao lixo doméstico, evitando com isso que os cães rasguem e espalhem estes lixos 

pelas estradas, pois os cães rasgam os recipientes em busca de comida. b) Requer que 

seja instalado alambrados ao redor da Unidade Básica de Saúde do Bairro Coelhos e 

que se instale câmeras na Unidade, pois no local existem equipamentos caros. Salienta 

que próximo ao local existe um cruzamento de estradas que dão acesso ao Bairro 

Fundão dos Cardosos, São João, Coelhos e Esteves o que facilita o acesso de pessoas. 

Ressalta que nesta semana aconteceu um roubo de gado e com esta instalação de 

câmeras no local ajudará a polícia militar realizar investigação e o monitoramento do 

fluxo de pessoas que passam por esse cruzamento. Requer que seja realizado 

patrolamento nas estradas rurais do Bairro Fiéis, a qual dá acesso aos Bairros Fundão 

dos Cardosos e Coelhos, próximo a propriedade do Sr. Juversindo, salienta que  

existem cerca de cinquenta proprietários que precisam muito desta estrada para 

locomoção e transporte de seus produtos agrícolas. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

solicita um aparte e pede aos moradores para terem um pouquinho só de paciência, pois 
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as máquinas estão trabalhando na região do Bairro Coelhos e em breve atenderão as 

necessidades dos moradores do Bairro Fiéis e região. O Vereador Vitor diz que foi 

informado pelo Prefeito que a partir desta semana será realizado o cascalhamento das 

estradas que foram patroladas e depois se dará continuidade ao patrolamento das que 

ainda não foram. Em seguida, a Sra. Presidente consulta se todos os Senhores(as) 

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

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

Neste momento passa-se a discussão e votação dos Projetos encaminhados nesta Casa 

Legislativa. A Sra. Presidente solicita a primeira Secretária que proceda a leitura do 

Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.174/2021 que, AUTORIZA A ADESÃO DO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE AO PROGRAMA “SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 

CONSORCIADO – SIMC” A SER IMPLANTADO PELO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA – CIMOG, DEFINE OS PROCEDIMENTOS 

DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DÁ OUTRAS 

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

Senhores Vereadores.  Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação do 

Projeto em discussão, visto que, atende todos os requisitos legais e constitucionais 

concernentes à matéria, razão pela qual está revestida de legalidade e juridicidade. 

Analisado pelas Comissões Permanentes, as mesmas emitiram parecer favorável à sua 

discussão e Votação em Plenário, pois a agropecuária exerce importante papel na 

economia e a ampliação do comércio de produtos de origem animal, representa um 

avanço na economia local, visto que, com o Decreto 10.032/2019, os produtos 

inspecionados por serviços de inspeção consorciados, estarão aptos a serem 

comercializados em quaisquer municípios integrante do consórcio, desta forma, 

aumentando consideravelmente o mercado. A Sra. Presidente submete o referido 

Projeto de 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 emenda. 

A Sra. Presidente solicita a primeira Secretária que proceda a leitura do Parecer 

referente ao Projeto de Lei Complementar nº 172/2021 que, DISPÕE SOBRE AS 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de Lei 

Complementar à discussão dos Senhores Vereadores.  Todos Vereadores se 

manifestaram favoráveis a aprovação do Projeto em discussão, visto que, os 

dispositivos constantes no projeto de lei são de extrema importância para a elaboração 

da lei orçamentária para o exercício de 2022, bem como atendem a todos os requisitos 

legais previstos no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei 

Complementar nº 101/2000. A Sra. Presidente submete o referido Projeto de Lei 

Complementar à votação dos Senhores Vereadores. Podem se manifestar. Os 
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Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto permaneçam 

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

presentes, sem emendas. A Sra. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 

2.174/2021 e Projeto de Lei Complementar nº 172/2021 por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a 

presença de todos e encerra esta Sessão Ordinária e passa a Reunião Extraordinária, 

para discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.175/2021 e Projeto de Lei 

Complementar nº 174/2021, em regime de urgência. 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. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – 

MG, REALIZADA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM, 

NO HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

Aos vinte e seis  dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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, Luiz Carlos Ribeiro, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, Vanderlei Aparecido Braga, 

Vitor Espedito Megda. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os 

presentes e passa-se a ORDEM DO DIA.  A Sra. Presidente solicita a primeira Secretária 

que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.175/2021 que, 
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO POPULAR, COM FINALIDADE DE EXECUTAR 

OBRAS DE REFORMA DA “CASA DA CRIANÇA FELIZ” E TOMA OUTRAS 

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

Senhores Vereadores. Todos Senhores Vereadores se manifestam favoráveis a 

aprovação deste Projeto,  visto que, atende todos os requisitos legais e constitucionais 

concernentes à matéria, razão pela qual está revestido de legalidade e juridicidade e 

visa a abertura de crédito especial no Orçamento Programa do ano de 2021 para a 

realização da reforma da Casa da Criança Feliz, obra esta que não possui dotação, 

necessitando, desta forma, além da inclusão da LDO, da criação de ação  no PPA, a 

abertura de crédito especial. A Sra. Presidente submete o referido Projeto de 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 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 

Complementar nº 174/2021 que, PROMOVE A CRIAÇÃO DE AÇÃO NO PLANO 

PLURIANUAL – PPA, INCLUSÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 

E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência submete o referido Projeto de Lei 

Complementar à discussão dos Senhores Vereadores. Todos Vereadores se 

manifestaram favoráveis a aprovação deste Projeto, visto que, atende todos os 

requisitos legais e constitucionais concernentes à matéria, razão pela qual está revestida 

de legalidade e juridicidade e visa a inclusão de ação ao Orçamento-Programa de 2021, 

para que o executivo Municipal atenda às exigências legais e possa proceder à reforma 

da Casa da Criança. A Sra. Presidente submete o referido Projeto de Lei Complementar 

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 Complementar é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. A Sra. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.175/2021 e 

Projeto de Lei Complementar nº 174/2021, por todos Vereadores presentes, sem 

emendas, em regime de urgência. Nada mais havendo para tratar, para constar, 
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agradece a presença de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o 

dia 03 de maio de 2021 (Segunda- - Feira) ás 19 horas. E eu Assessora Legislativa, 

lavro a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos 

assinada. 

 

_________________________________   __________________________________ 

Daniel Galdino B. Filho    João Paulo de Moraes 
 

_________________________________   __________________________________ 

Juscelino Tereza       Luiz Carlos Ribeiro   
    

_________________________________   __________________________________ 

Maísa Renata Batista Gianini   Pedro Sérgio Aparecido 
     

_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 

 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 
 

 

 

 


