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

REALIZADA NO DIA 14 (QUATORZE) DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos quatorze dias do mês de junho 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, Sra. 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 Vanda Célia da Silva 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 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 Sessão 

Ordinária. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os presentes e 

passa-se a fase do EXPEDIENTE, a Sra. Presidente solicita a Vereadora Primeira 

Secretária 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. Antes de 

passar para fase da utilização da Tribuna Livre por Munícipes a Sra. presta homenagem 

ao Sr. Sargento da Polícia Militar.  Temos a grata satisfação em termos presente aqui 

nesta noite o Senhor Sargento Marcelo Batista Cândido, o qual aposentou-se em sua 

carreira de Policial Militar e que sempre desempenhou um brilhante trabalho frente sua 

corporação e sempre exerceu suas funções de forma exemplar. Convido o Sr. Marcelo 

para que receba de todos os Senhores Vereadores esta singela homenagem de 

congratulações, por sua trajetória em prol de toda população cabo-verdense e para que 

este momento fique registrado neste Poder Legislativo. Em seguida, passa-se ao USO 

DA TRIBUNA LIVRE. A Sra. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de 

acordo em conceder a palavra ao Sr. Dr. Douglas Bueno da Silva que falará sobre 

restrições impostas através do Decreto Municipal, por ocasião de pandemia do COVID 

19. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Todos de acordo com a concessão 

da palavra. Com a palavra Dr. Douglas por 05 minutos. De uso da palavra Dr. Douglas 

iniciou sua fala explicando o que é o COVID, cidade em que surgiu e explicação sobre 

o que é um vírus. Lembra que no mês de março de 2020 foi determinado pela 

Organização Mundial de Saúde o termo pandemia, pois o vírus foi se alastrando por 

todos os continentes do mundo. E para que se evitasse a disseminação do vírus foi 

sugerido o afastamento social com restrições duras, penalizando comércios e 

determinando quais seriam os essenciais ou mão. Ocorreu-se uma grande revolução 

social através do fechamento das cidades através de barreiras sanitárias. Estas medidas 

foram eficazes? Sim, pois, deu tempo dos estados e cidades prepararem seus hospitais 

e pessoal para o atendimento as pessoas contaminadas pelo vírus. A ineficácia de tal 

ação se deu pela indisciplina, pois, nós brasileiros somos indisciplinados culturalmente. 

E o que irá nos salvar é a vacina, pois vírus se combate e controla através de vacinas. 

Lembra que todas ainda estão em estágio experimental, temos que nos unir e não 
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desunir através de brigas políticas. Diz que além de vacinar, temos que nos cuidar, 

mantendo todos os protocolos sanitários, pois somente a partir de 70% por cento da 

população imunizada é que se conseguirá um maior resultado e diminuição da 

contaminação. Fala da dificuldade vivenciada por todos em se atender as restrições 

propostas, mas o grande prejuízo são as perdas das vidas humanas. Diz que a 

considerada melhor vacina hoje oferece cerca de 72% de proteção após a aplicação das 

duas doses, por isso devemos continuar seguindo todos os protocolos sanitários, 

mesmo depois de vacinados. Pediu que seja dado um voto de confiança as autoridades 

em todas as esferas, no sentido de que todos estão trabalhando e tentando proteger a 

população dessa disseminação de contaminação. Lembra que outro Decreto Municipal 

será editado flexibilizando a abertura dos comércios até as 19 horas. E volta a reforçar 

que o distanciamento social é o mais importante para continuarmos vivos. Lembra que 

o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas foi calculado devido o COVID 

ser um vírus pesado e neste espaçamento as gotículas de saliva contaminadas não 

atingirão a outra pessoa, lembrando que a contaminação se dá entre pessoas, através de 

gotículas de salivas que podem ser levadas aos olhos e bocas durante o diálogo entre 

duas pessoas ou mais, por isso a necessidade do distanciamento social. A Vereadora 

Maísa indaga sobre a importância da realização dos testes em massa. Dr. Douglas 

explica que existem três testes, o de sangue, catarro do nariz  e PCS e são muito 

importantes para definição do tipo do vírus que está infectando o indivíduo. Salienta 

que o mais seguro é o PCS, pois identifica as cepas, modificações ou mutações do 

vírus. E por isso a importância dos estudos científicos, pois através dos estudos vai se 

aperfeiçoando sobre a doença. O Vereador Vitor indaga sobre até que ponto o corpo 

fica imunizado a partir da contaminação. Dr. Douglas diz que ainda não se sabe ao 

certo, pois trata-se de uma doença de um ano e meio de existência, e os estudos estão 

sendo realizados, o que se sabe até o momento é que os efeitos da doença são variáveis 

em cada população. A Vereadora Vanda diz que vê um apelo geral a Deus para que 

nos livre deste vírus e desta contaminação, que adoece as pessoas, mas, Deus não quer 

o mal das pessoas e Ele nos deu a inteligência para percebermos a importância de 

sermos disciplinados quanto as normas de proteção. Indaga ao Dr. Douglas se as 

pessoas não estão utilizando-se das máscaras de forma correta diante de tamanha 

disseminação desta contaminação. Dr. Douglas diz que certamente as pessoas atribuem 

a Deus uma culpa que não é dele, lembrou que no livro de Gênisis está descrito as 

pestes e sofrimentos que as pessoas iriam sofrer pela desobediência cometida, Deus 

não quer o sofrimento de ninguém e por isso nos deu a inteligência para descobrirmos 

a cura das enfermidades. E sim, as pessoas não sabem utilizar-se da máscara de forma 

correta, devemos tirar e colocar máscara segurando pelas alças e não ficar tocando ela 

com as mãos, nem tirá-la para falar ao celular e com as pessoas, devemos nos manter 

sempre com a máscara no rosto, pois de forma correta evita-se 95% por cento de chance 

da contaminação. Se coloca a disposição desta Casa para esclarecimentos quando 

necessário e no que for preciso para melhorar a qualidade de vida de nossa população. 

A Senhora presidente agradece a presença do Sr. Dr. Douglas presente nesta Casa 

fazendo esclarecimentos sobre um assunto tão importante neste momento em que 

estamos atravessando e deixa este Poder Legislativo a disposição para quando nele 
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quiser vir se manifestar.  A Sra. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão 

de acordo em conceder a palavra ao Sr. 1º Tenente da Polícia Militar, Sandro Olímpio 

de Lima Almeida que falará sobre o trabalho da Polícia Militar em todo Município de 

Cabo Verde, neste momento de pandemia. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. Todos de acordo com a concessão da palavra. Com a palavra Sr. 1º Tenente 

Sandro por 05 minutos. De uso da palavra o Tenente Sandro fala dos 246 anos da 

Polícia Militar no estado de Minas Gerais. Diz que com a pandemia a Polícia Militar 

está atuando na linha de frente desde o início, juntamente com o setor de saúde. Diz 

que o papel da PM é atuar na função da Segurança Pública, mas auxilia os demais 

órgãos em prol de toda população. No início prestou apoio as barreiras sanitárias, no 

dia-a-dia presta apoio aos fiscais que atuam na fiscalização em toda cidade, além da 

demanda de serviços atribuída a segurança pública. Diz que aqui no Município o 

trabalho tem sido muito tranquilo e que a grande maioria da população tem atendido 

aos policiais, lembra que os fiscais tomam a frente da fiscalização e somente em casos 

de desacatos ou outro tipo de violência a PM é acionada. Diz que tiveram alguns casos 

pontuais de denúncia de aglomerações e festas clandestinas e diante de tais 

desobediência, apenas a ameaça de medidas mais enérgicas já foram suficientes. 

Lembra que a polícia precisa ter bom senso e sensibilidade na realização de seu 

trabalho, pois muitas vezes são pessoas que estão sofrendo com o fechamento de seus 

comércios, são pessoas do bem que só estão defendendo o seu ganha pão e por isso a 

necessidade do diálogo e conscientização das normas a serem seguidas. Ressalta a 

importância do bom senso no desempenho das funções fiscalizadoras, pois, na 

realidade o inimigo é o vírus e não as pessoas. Diz que a PM é uma entidade do povo 

mineiro. Ressalta a importância da patrulha rural realizada aqui em nosso Município 

pela PM, trabalho este, referência no Estado de Minas. Fala da parceria e envolvimento 

de toda população, através do CONSEP, Conselho este eleito com membros de várias 

entidades do Município e da ajuda propiciada pelo mesmo nos problemas com a 

segurança pública no Município. Diz que todo trabalho realizado pela PM é feito a 

partir da parceria de todos, trabalhando para o povo e em busca da manutenção da 

ordem. O Vereador Luiz Carlos parabeniza o trabalho realizado pela PM e pelos 246 

comemorados, fala do importante e belíssimo trabalho realizado em nosso Município 

por esta corporação. Ressalta a importância da frase dita pelo tenente Sandro de que 

nosso inimigo é o vírus e não as pessoas. E em nome de todos os nobres Vereadores 

coloca esta Casa a disposição para quando dela quiser utilizar-se para esclarecimentos 

e informação a população. A Vereadora Vanda agradece o trabalho realizado pela PM 

em nosso Município e salienta que vivemos tempos em que precisamos nos reinventar 

diariamente e a PM de Cabo Verde tem feito isso com muita sabedoria e realizado um 

trabalho pacificador junto a sociedade cabo-verdense. O Vereador Daniel parabeniza o 

trabalho realizado pela PM no Município, e principalmente a realização da patrulha 

rural, diz ter presenciado a ronda realizada por volta das quatro horas da manhã em 

uma propriedade rural e isso aumenta a segurança dos moradores da zona rural. 

Ressalta que a colheita do café já está quase na metade e não se tem ocorrências de 

roubos em nosso Município, demonstrando a eficácia da patrulha rural e seus 

benefícios. O Tenente Sandro diz que este trabalho é realizado em formato de rede em 
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parceria com os proprietários rurais, onde através do cadastro em um grupo de whatsap 

há uma intensa comunicação e denúncia de algo estranho que possa estar próximo as 

suas propriedades e esta parceria e conscientização as pessoas para uma maior cuidado 

com seus bens, tem surtido efeito positivo, pois os proprietários mantém seus galpões 

e tulhas fechados de forma correta sem maquinários a vista o que inibe a atuação de 

bandidos e com isso reduz-se a quantidade de roubos. O Vereador Vitor indaga se 

acionar esta sirene na madrugada é indicado e não seria melhor fazer a ronda sem 

chamar a atenção para um melhor combate. O Tenente explica que depende da atuação 

que está sendo feita pela polícia. A Vereadora  Maísa manifesta seu reconhecimento e 

agradecimento pela presença do Sr. 1º Tenente Sandro presente nesta Casa e pela 

atuação e carinho demonstrado através do trabalho da PM em nosso Município e deixa 

esta Câmara Municipal a disposição para quando necessitar fazer esclarecimentos e 

informar a toda população a respeito de assuntos tão necessários em nosso dia-a-dia. 

Na sequência, passa-se a ORDEM DO DIA.  A Senhora Presidente consulta o Vereador 

Segundo Secretário, Vanderlei Aparecido Braga se há Vereadores inscritos para 

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

Vereadores (as): Daniel Galdino Barbosa Filho, Luiz Carlos Ribeiro e Vanda Célia da 

Silva. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos comenta sobre o grande número de 

pessoas que assistem a Reunião de forma online, o que causa grande alegria, pois 

tivemos anteriormente aqui nessa Tribuna duas ilustres pessoas que nos passaram 

informações preciosas no combate ao COVID 19 e segurança pública em nosso 

Município. Informa que esteve em Belo Horizonte no final da semana passada 

juntamente com o Prefeito Municipal para uma audiência e agradecimento ao 

Deputado Antônio Carlos Arantes, o qual depositou na Conta da Prefeitura Municipal 

um valor de quinhentos mil reais, recurso este em aberto e que poderia ser destinado a 

qualquer empreendimento proposto pelo Sr. Prefeito Municipal e este optou para que 

estes recursos sejam investidos na pavimentação da Avenida Nossa Senhora da 

Assunção, diz que este recurso não será suficiente para pavimentação de toda extensão 

da Avenida, mas o Executivo buscará mais recursos para este término, a qual inicia-se 

próximo a ponte “Pica-pau” e finaliza-se nas proximidades do almoxarifado. Diz que 

em breve será iniciado processo licitatório com algumas empresas que desempenham 

estes serviços de pavimentação na região. Comenta que a Secretaria da Educação estará 

disponibilizando kits de alimentos a todos os alunos que fazem parte da rede municipal 

de ensino. São cerca de mil alunos matriculados e será feito um escalonamento para 

esta entrega. Mesmo no momento de suspensão das aulas, o PNAE (Programa Nacional 

de Alimentação Escolar) foi autorizado através da Lei nº 13.987/2020. Por isso, todos 

os alunos matriculados na rede municipal tem direito ao benefício e os seus pais 

poderão retirar os kits nas escolas onde os seus filhos estudam. Atualmente, o valor 

repassado pela União ao município por dia letivo para cada aluno é definido de acordo 

com a etapa e modalidade de ensino: creches (R$ 1,07), Pré-Escola (R$ 0,53) e Ensino 

Fundamental e Médio (R$0,36). O repasse do recurso é feito de acordo com os dados 

do Censo Escolar e após 85 dias letivos sem aulas, somando se um valor de 

aproximadamente oitenta e cinco reais e a cesta que será disponibilizada custará 

aproximadamente cento e cinquenta reais, ou seja, o valor da cesta será complementado 
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pelo Município. A nutricionista técnica responsável pela alimentação escolar definiu 

os gêneros alimentícios que comporão o Kit a ser distribuído. Para não haver 

porcionamento em embalagens com quantidades menores que embalagens comerciais 

e conservação de etiquetas informativas sobre prazo de validade e em cumprimento as 

recomendações sanitárias a Secretaria Municipal de Educação optou por entregar os 

Kits em junho e julho. O Kit merenda terá complementação de recursos da Prefeitura 

e contará com os seguintes itens: 01 bolacha Maria, 01 extrato de tomate, 2K feijão 

carioca, 01 macarrão espaguete, 01 macarrão ave maria, 02 óleos de soja, 01 sal, 05 K 

arroz, 05 K açúcar, 01 fubá, 01 achocolatado, 01farinha de milho, 01 pacote bala, 01 

leite, 01 dz. Ovos, 01 K frango, 01 pacote biscoito de polvilho, ½ K cebola, ½ k alho e 

02 k batata. A Secretaria de Educação fará um cronograma de entrega por escola. 

A data exata para retirada dos kits será informada diretamente aos pais e pelas redes 

sociais da Prefeitura e pelas escolas. A Vereadora Maísa complementa a fala do nobre 

Vereador dizendo que estes kits alimentação seguem o protocolo da rede estadual e por 

isso se esperou um tempo maior ou quantidade de mais dias para se obter um recurso 

maior por aluno para a disponibilização de uma cesta mais significativa. Fala da 

carência afetiva por que as crianças estão passando por falta do convívio escolar 

presencial nas salas de aula e esta ajuda alimentar fará muita diferença na vida de 

muitas famílias. O Vereador Luiz Carlos diz que estiveram também na Secretaria de 

Estradas e Rodagem, onde foram muito bem recebidos pelo Sr. Fernando, o qual trata-

se de uma pessoa técnica e muito capacitada diante do cargo que ocupa frente a esta 

Secretaria. Diz que o Sr. Prefeito pediu que o serviço de pavimentação da estrada rural 

que dá acesso ao Distrito de Serra dos Lemes seja realizado antes do período chuvoso, 

lembra que trata-se de um projeto piloto de asfaltamento de estrada rural por um custo 

bem mais baixo do que o cobrado normalmente, e muitos outros Municípios que 

possuem grande extensão rural estão aguardando o resultado deste projeto a ser 

iniciado aqui, para darem início neste processo de pavimentação rural tão necessário 

para todos, que melhorará muito a qualidade vida das pessoas que residem nestes 

locais. O Vereador Pedro Sérgio Aparecido indaga ao nobre Vereador se a 

pavimentação da Avenida Nossa Senhora da Assunção será feita por cima do 

calçamento lá existe ou o mesmo será retirado e reaproveitado em outros locais que 

necessitam de calçamento. O Vereador Luiz Carlos diz que dependerá de uma 

avaliação feita pelo setor competente da Prefeitura, pois este serviço de retirada do 

calçamento existente para instalação do mesmo em outro local demandará de mão de 

obra e cabe a administração esta avaliação e o que poderá ser feito. O Vereador Vitor 

Espedito Megda indaga ao nobre Vereador quem é o encarregado pelos serviços 

executados nas estradas rurais, pois, na Reunião passada teve a informação de forma 

virtual pelo Sr. Márcio Luiz de Melo que os serviços no Bairro Coelhos seriam 

realizados no dia seguinte e até hoje os munícipes estão aguardando e nada foi 

realizado. O Vereador Luiz Carlos diz que quem responde pelo serviços de estradas 

rurais é o Sr. Paulo Sérgio e o Sr. Márcio respondeu por estar por dentro e ter 

conhecimento destes serviços a serem realizados e que nesta semana duas máquinas 

tiveram problemas mecânicos, mas em breve os serviços serão retomados e as 

máquinas seguirão para o Bairro Coelhos. O Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho 
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de uso da palavra agradece a participação da população através das mídias sociais, que 

acompanham esta Reunião Ordinária. Diz que na semana passada um munícipe do 

Bairro Chapadão, o Sr. Toni lhe fez um questionamento de forma virtual o qual não 

conseguiu responder e hoje está aqui nesta Tribuna para responder ao questionamento 

sobre a pavimentação da Rua Quintino Bocaiúvas do Bairro Chapadão, onde o ex 

Prefeito Édson deixou recursos em conta para esta realização e o mesmo não foi feito 

até o momento. Informa que recebeu a resposta do atual Prefeito de que este 

asfaltamento não é viável no momento e procedeu  o cancelamento da licitação logo 

no início de seu mandato. Diz ter toda documentação em mãos para quem quiser a 

comprovação. O Vereador João Paulo de Morais solicita uma aparte e diz que na 

semana passada um veículo enroscou em um calçamento solto naquela rua, causando 

indignação e xingamentos por parte do proprietário do veículo, lembra que o Bairro 

Chapadão foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas do atual Prefeito, 

assim, pede que ele tenha um olhar mais generoso para com este Bairro e se foi deixado 

recursos pelos Prefeito anterior, mais que direito este recurso ser investido na 

pavimentação da rua daquele Bairro tão importante e que sempre é deixado para depois 

e segundo planos. O Vereador Daniel diz que a licitação foi cancelada e os recursos 

utilizados para outras finalidades. A Vereadora Vanda Célia da Silva de uso da palavra 

comenta sobre a realização de testes em nosso Município, diz que as pessoas que 

passam por atendimento médico e são diagnosticadas com sintomas do COVID 19 

realizam dois testes, dentro do prazo estipulado de 3 a 7 dias pelo profissional 

competente. Ressalta o trabalho sério realizado pelo setor de saúde em nosso Município 

e que são realizados aqui três tipos de testes. Diz que o Centro de Atendimento ao 

COVID 19 se coloca a disposição para esclarecimentos e que nenhuma pessoa tem 

ficado sem o devido atendimento. Esclarece que todos os dias a Prefeitura Municipal 

apresenta um informativo no site sobre os números de casos e demais informações. 

Sobre a vacinação diz que uma nova medida foi repassada pela Regional e amanhã 

(15/06/2021) chegarão mais 76 doses para pessoas com comorbidades e pessoas com 

deficiência física, diz que estes grupos sendo atendidos e vacinados, os demais serão 

atendidos de acordo com as normas estabelecidas pela determinação do Estado. 

Comenta sobre a comemoração dos 80 anos do Hospital São Francisco. Comenta que 

no dia 15/06/2021 esta entidade por excelência completará 80 anos de trabalho e 

excelente atendimento a população de Cabo Verde e Região. Informa que a reforma da 

portaria foi idealizada com a finalidade de separar atendimento na portaria e pronto 

socorro, para uma maior descrição durante os atendimentos com serviços de 

ambulância. Diz que serão investidos nesta reforma aproximadamente trezentos e 

quarenta mil reais, parte recursos próprios e parte recursos destinados para contenção 

da pandemia. Vale ressaltar que esta reforma melhorará ainda mais a qualidade de 

atendimento a população. Lembrando que a entidade sobrevive com carnes de doação, 

pagos mensalmente, campanha do café, leilão de gados e evento tempero solidário, ou 

seja, a entidade se mantém com o trabalho e doação de toda população cabo-verdense. 

Parabeniza todas diretorias,  provedores e colaboradores atuantes em todas as áreas do 

hospital, nestes 80 anos de trabalho frente a saúde da população, todo nosso 

reconhecimento e agradecimento a estas pessoas que não medem esforços para curar 
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nossas enfermidades. 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 Sra. Presidente  

encaminha o Veto Total, manifestado pelo executivo Municipal, ao Projeto de Lei nº 

01/2021 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, as comissões de 

Legislação, Justiça e redação e demais Comissões Permanentes para análise, discussão 

e votação em Plenário. Informa que este Projeto já foi amplamente discutido antes de 

sua elaboração por esta Casa Legislativa, não restando dúvidas sobre sua importância 

para qualidade de vida das pessoas quanto a prática das atividades físicas e do exercício 

físico, neste momento tão difícil de pandemia em que estamos vivendo. Assim, este 

Veto Total, manifestado pelo Executivo ao Projeto de Lei 01/2021 de autoria desta 

Casa Legislativa será apreciado, discutido e votado nesta mesma Reunião, através de 

votação em escrutínio Secreto, através de cédula individual, para que cada Vereador 

manifeste-se pela manutenção ou rejeição do Veto. 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. O 

Vereador Daniel diz que fará três requerimentos. O primeiro é a respeito da caixa 

d’água existente na Creche Municipal Maria da Glória Carvalho Tereza, diz que ouviu 

relatos de que foram encontrados morcegos mortos dentro da caixa e não foi feita a 

higienização e desinfeção da mesma, apenas tamparam os buracos por onde estavam 

entrando os morcegos e segundo informações os servidores estavam tendo que buscar 

água na Casa da Criança para beber ou fazer algum alimento. Assim, pede que 

providência urgentes sejam tomadas quanto a este problema. O Segundo pedido é com 

relação ao Morro Grande no loteamento localizado a direita do campo de futebol 

municipal no Bairro Praia Formosa. Reitera pedido de patrolamento e cascalhamento 

desta estrada, a qual encontra-se em péssimo estado de conservação e os moradores do 

local estão sofrendo muito com esta situação. O terceiro pedido é com relação ao 

loteamento Santa Edwirges, local este onde os correios não realizam entrega de 

correspondências. Diz que antes era devido a falta de placas indicativas dos nomes das 

ruas, mas,  com a união dos moradores conseguiram os recursos necessários e 

adquiriram as placas por conta própria e promoveram a instalação das mesmas no 

loteamento. Agora foram informados pelos correios de que a Prefeitura precisa enviar 

um documento fazendo esta solicitação de entrega das correspondências no 

Loteamento citado, para que os moradores sejam beneficiados com a prestação deste 

serviço pela empresa dos correios. Assim, pede que o Executivo se informe junto aos 

correios qual o documento a ser enviado a agência solicitando a inserção do loteamento 

para entrega de correspondências pela empresa correios. De uso da palavra o Vereador 

Vitor Espedito Megda comenta sobre a necessidade da construção de um Distrito 
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Industrial em nosso Município, promessa de campanha do Prefeito eleito Claudinho, 

lembrando que na diplomação realizada em dezembro firmou novamente este 

compromisso de construção de um Distrito Industrial para geração de vagas de 

empregos no Município. Sugere a Presidente desta Casa que entre em consenso com o 

Executivo sobre a devolução de recursos pela Câmara Municipal para aquisição de um 

terreno para esta construção, seria uma forma da Câmara participar ainda mais do 

desenvolvimento do Município e gerar empregos para os munícipes. Pede que ouvido 

o Plenário seja oficiado ao executivo requerendo a colocação de manilhas em um 

córrego existente nas proximidades da propriedade do Sr. Alessandro, na divisa do 

Bairro Esteves e acesso ao Distrito de Serra dos Lemes, pois neste local existe uma 

ponte e o trânsito de veículos é muito grande danificando toda estrutura da ponte se 

fazendo necessário a colocação destas manilhas no local. O Vereador Luiz Carlos 

solicita um aparte e diz que segundo informações a construção do Distrito Industrial 

será nas proximidades do Centro de Eventos, pois lá existe um grande terreno que será 

dividido em lotes para concessão as empresas que se interessarem. Sobre as máquinas, 

diz que estão trabalhando próximas a propriedade do Sr. César Eduardo e amanhã dará 

início nas estradas do Bairro Coelhos. De uso da palavra o Vereador Pedro Sérgio 

Aparecido pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a 

instalação de placas indicando o nome de todas as Ruas do Distrito de São Bartolomeu 

de Minas, a fim de se facilitar a entrega de mercadorias e de correspondências nas 

residências. Requer a pedido do Presidente do Conselho do Bairro Chapadão, a 

instalação de um redutor de velocidade na Rua Rio de Janeiro, pois os motoristas 

transitam em alta velocidade por aquela Rua podendo ocasionar acidentes com 

pedestres. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga pede que ouvido 

o Plenário seja oficiado ao Executivo reiterando pedido de manutenção de ponte 

existente próximo a propriedade do Sr. Ivair Ribeiro de Paula, e Sr. “Tom do Neguta” 

no Bairro Fundão dos Cardosos, pois, esta ponte está em estado precário de 

conservação.  Requer a pedido de uma munícipe, que seja instalada uma lixeira grande 

nas proximidades da Secretaria de Saúde, devido a grande quantidade de sacolinhas 

com lixo colocadas próximas a Secretaria pelos moradores próximos ao local. Requer 

a instalação de uma lixeira grande próximo ao trevo, na entrada da Cidade, diante da 

grande quantidade de sacolas de lixo depositadas no chão, que acabam sendo 

espalhadas pelos cães. De uso da palavra a Vereadora Vanda Célia da Silva requer que 

ouvido o Plenário seja enviado um Ofício de Congratulações ao Hospital São Francisco 

pelos 80 anos de existência e reconhecimento pelo trabalho e dedicação a toda 

população cabo-verdense. De uso da palavra o Vereador João Paulo de Moraes pede 

que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo que seja analisada a 

possibilidade de criação de um Projeto Social, quanto aos terrenos existentes no Bairro 

Nova Cabo Verde, os quais são de propriedade da Prefeitura Municipal, para que as 

pessoas possam adquirir estes terrenos por um valor mais acessível e em conformidade 

com suas capacidades salariais. Salienta que trata-se de uma promessa de campanha 

feita no local, a legalização de aproximadamente 37 terrenos para que sejam 

disponibilizados as pessoas com preços mais acessíveis.  Com relação aos quebra 

molas do Bairro Chapadão, todos seus pedidos relacionados a este assunto, nenhum foi 
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atendido até o presente momento. 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 apreciação, discussão e votação do Veto Total 

ao Projeto de Lei nº 01/2021 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. 
Como o Parecer Jurídico ao Veto encaminhado pelo Executivo Municipal elaborado 

pelo Gabinete, em conjunto com a Assessoria Jurídica Municipal e Parecer da 

Assessora Jurídica Legislativa já haviam sido lidos anteriormente na Reunião das 

Comissões Permanentes passou-se a discussão do Veto. A Sra. Presidente submete o 

referido Veto Total a discussão dos Senhores Vereadores.  De uso da palavra a 

Vereadora Vanda comenta que a atividade física possui larga contribuição para a saúde 

e qualidade de vida das pessoas, conforme comprovação científica. Considerando e 

acreditando que os estabelecimentos cumprirão os protocolos sanitários devidamente 

e que desta forma não favorecerá o aumento da contaminação e principalmente 

levando-se em consideração que havendo oscilação da onda de contaminação pelo 

COVID o Estado estabelecerá uma maior restrição, a qual prevalecerá diante da 

hierarquia dos Poderes, não há o que se discutir sobre o assunto proposto, uma vez que 

a atividade física é mais um recurso em favor da luta pela vida. Em seguida,  passa-se 

a votação em Escrutínio Secreto, através de cédulas individuais. A Sra. Presidente 

solicita a Assessora Legislativa que distribua as cédulas aos Senhores Vereadores para 

votação. Em seguida convida os Senhores Vereadores Juscelino Tereza e Pedro Sérgio 

Aparecido para que procedam a apuração dos votos. Apuração realizada, comunica a 

todos presentes que o Veto Total ao Projeto de Lei nº 01/2021 foi rejeitado por 08 (oito) 

votos. A Sra. Presidente anuncia a rejeição do Veto Total ao Projeto de Lei nº 01/2021, 

que será novamente encaminhado ao Executivo para Sanção, em atendimento ao 

disposto no Art. 399, § 4º do Regimento Interno desta Casa Legislativa.  Nada mais 

havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e 

deixa marcada a próxima para o dia 21 de junho 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 
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_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 
 


