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

REALIZADA NO DIA 10 (DEZ) DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO HORÁRIO 

DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos dez dias do mês de maio 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 pelo Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro, devido ausência da Vereadora Primeira Secretária e Vereador Segundo 

Secretário, por motivo de viagem a Belo Horizonte,  reuniu-se a Câmara Municipal de 

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

presença verificada pelo Vereador Luiz Carlos Ribeiro dos Senhores Vereadores: João 

Paulo de Moraes, Juscelino Tereza, Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio 

Aparecido, Vitor Espedito Megda e ausência dos Vereadores: Daniel Galdino Barbosa 

Filho, Vanda Célia da Silva e Vanderlei Aparecido Braga. 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 Assessora Legislativa 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. Em seguida, consulta o Vereador Luiz Carlos Ribeiro, se há inscritos para 

utilização da palavra livre. Este informa que não há inscritos para a 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 das Atas 

de acordo com a Resolução 006/2013. Os Senhores(as) Vereadores(as) se manifestam 

favoráveis à suspensão da leitura das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária, 

pois já vieram até a Secretaria antes dessa Sessão e procederam a leitura das mesmas, 

averiguando seu conteúdo. As Atas são aprovadas pelos(as) Vereadores(as) presentes, 

sem emendas. Como não há nenhum Projeto para ser encaminhado, 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. Requerimentos formulados pelo Vereador João Paulo de Morais: a) 

Requer que seja realizada a poda dos galhos das árvores localizadas próximas ao “Bar 

do Bruno”, pois caminhões de grande porte passam pelo local e enroscam nos galhos 

e corre-se o risco destes galhos atingir pessoas que ficam sentadas no banco da praça 

ou pedestres que passam pela calçada. b) Requer que seja encaminhada ao Executivo 

resposta dada a esta Casa pela COPASA, sobre mau cheiro exalado dos bueiros do 

Bairro Chapadão, para que o Executivo realize um levantamento nas redes verificando 

se há drenagem urbana interligadas nas redes de esgoto, pois há reclamação dos 

moradores de refluxo de odor em imóveis e muito odor exalado nos bueiros e a 

COPASA informa que já realizou todos os ajustes técnicos para esta inibição dos 

odores no referido Bairro. Assim, se faz necessário esta verificação nas redes para 

detectar este problema que tanto incomoda os moradores há anos. O Vereador Vitor 
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Espedito Megda solicita um aparte e diz que este problema relacionado ao mau cheiro 

exalado nos bueiros do Bairro Chapadão é antigo e na gestão passada fez parte de uma 

Comissão onde apresentaram estes mesmos questionamentos sobre o porquê do mau 

cheiro e a COPASA nos encaminhou esta mesma resposta, assim sugere que o 

Vereador João Paulo mostre esta resposta aos munícipes e caso tenham que corrigir 

algo no encanamento de suas residências, que tenham este conhecimento, pois a 

COPASA está pedindo para que verifiquem os dispositivos hidráulicos internos e se os 

mesmos estão instalados de forma correta. Requerimentos formulados pelo 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro: Requer que seja oficiado ao Padre Rovilson Ângelo 

da Silva manifestando felicitações pelos cinco (5) anos de sacerdócio comemorado 

recentemente. b) Requer que seja enviado Ofício de pesares as famílias de: Elenice 

Magalhães e Antônio Celso Ribeiro, manifestando sentimentos por seus falecimentos. 

c) Requer a pedido de munícipes do Distrito de São Bartolomeu de Minas, a 

possibilidade de disponibilização de um veículo para o transporte das inscritas no curso 

de costura para confecção de langerie, pois as mesmas não possuem condições 

financeiras para vir de ônibus e não possuem veículos próprios. Requerimentos 

formulados pela Vereadora Maísa Renata Gianini Batista: a) Requer que a 

Prefeitura Municipal notifique os proprietários de terrenos vagos do Bairro Primavera 

para que procedam a limpeza dos mesmos, pois o mato encontra-se muito alto com o 

aparecimento de animais peçonhentos. Ressalta-se que o local é muito utilizado para 

realização de caminhadas e muitos pais levam seus filhos para brincar neste espaço e 

por isso a necessidade da realização desta limpeza com urgência. Aproveita da 

oportunidade, para requerer a limpeza dos terrenos que dão acesso a pista de skate, os 

quais encontram-se muito sujos, impossibilitando as crianças de brincar neste local. 

Vale ressaltar, que trata-se de um dos poucos locais de lazer para nossas crianças. b) 

Reitera pedido de instalação de placa indicando “Proibido  Estacionar” de um lado da 

Rua Coronel Ernani Ornelas, do seu início até a altura do nº 55, pois trata-se de uma 

Rua  estreita e os carros ficam estacionados dos dois lados, impedindo o trânsito dos 

demais veículos. c) Requer que seja instalada placa indicando “proibido descer 

caminhões” na Rua Frei Bonifácio, pois trata-se de uma Rua bastante íngreme e 

estreita, podendo ocorrer acidentes graves no local com a descida destes veículos 

pesados. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz ter conversado com 

o Sr. Prefeito a respeito da contratação de um engenheiro de trânsito para normatização 

da sinalização em toda nossa Cidade e o Sr. Prefeito se mostrou compreensivo a 

necessidade e disse que está analisando a viabilidade da contratação deste profissional 

para a instalação das sinalizações necessárias, diante da grande demanda de pedidos 

feitos por esta Casa a respeito deste problema. Sobre a limpeza dos terrenos, disse ter 

passado por estes locais, verificado pessoalmente o problema e diz ter falado com o Sr. 

Prefeito e o mesmo disse que tomará as providências necessárias para que aconteça a 

roçagem dos mesmos e que está aguardando somente a contratação dos profissionais 

para realização dos serviços.  Requerimento formulado pela Vereadora Vanda 

Célia da Silva: a) Requer que seja realizada manutenção na calçada existente no 

entorno da antiga quadra de esportes localizada na Avenida Prefeito Duvivier da Silva 

Passos, pois o passeio está muito danificado e com grande parte do trecho sem nenhum 
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calçamento. Ressalta que neste trecho, muitos carros ficam estacionados por ser 

próximo do fórum e existe ainda grande fluxo de caminhões de entrega ao 

supermercado Gonçalves, o que causa grande transtorno aos moradores que ficam sem 

ter por onde passar. Assim, pede providências urgentes, lembrando que trata-se de uma 

rua íngreme e se faz necessário que esta calçada esteja em boas condições para o 

trânsito dos pedestres. Segue foto anexa. Requerimentos formulados pelo Vereador 

Vitor Espedito Megda: a) Reitera pedido de patrolamento da estrada rural que dá 

acesso a propriedade do Sr. “Graia”, no Esteves, pois a mesma está em estado precário 

de conservação. b) Requer manutenção com máquinas em um trecho de estrada rural 

que dá acesso a propriedade do Sr. Élcio Verola, no Bairro Serra Escura. Ressalta que 

foi feito serviço com máquinas no local denominado “Morro do Murilo” e o trecho 

citado ficou sem a devida manutenção e com o início da colheita este trecho de estrada 

é bastante utilizado necessitando desta manutenção com urgência. 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 do Projeto de Lei encaminhado nesta Casa Legislativa. A Sra. Presidente 

solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto 

de Lei nº 2.177/2021 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FINALIDADE GARANTIR A CONCESSÃO 

DE AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Na sequência submete o referido Projeto de Lei à discussão dos Senhores 

Vereadores. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta que este Projeto irá de encontro 

aquelas pessoas que necessitam fazer algum exame com urgência e não podem 

aguardar a vaga do SUS, e não havia maneira legal para subsidiar estes gastos e com a 

aprovação deste Projeto passará a ter recurso para estas necessidades urgentes. Os 

critérios adotados para concessão destes benefícios serão estipulados pela Secretaria 

de Saúde, nós aqui apenas estamos votando e aprovando a abertura de crédito especial 

para esta realização. Salienta que o SUS funciona muito bem, mas tem momentos que 

a doença não pode esperar o tempo previsto e se faz necessário agilizar o processo e 

por isso a importância da aprovação deste Projeto em discussão e se diz totalmente 

favorável à aprovação do mesmo. Todos os demais Vereadores presentes se 

manifestam favoráveis a aprovação do Projeto  e votação em plenário, já que o projeto 

de lei em referência atendeu às exigências legais, discriminando adequadamente as 

despesas criadas (com sua respectiva indicação individual) e apontando a receita 

(necessária e suficiente) à cobertura das despesas, refletindo, desta forma, legalidade e 

constitucionalidade. Apreciado pelas demais Comissões Permanentes desta Casa de 

Leis, as mesmas emitiram parecer favorável, já que, além de refletir legalidade e 

juridicidade, o projeto visa adequação contábil para que seja possível a concessão de 

benefícios à pessoas físicas e desta forma, conseguiremos atender pessoas carentes que 

necessitam de ajuda municipal para a realização de cirurgias, exames e tantos outros 

procedimentos voltados para a manutenção da saúde. 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. 
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A Sra. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.177/2021, por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, para constar, 

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

dia 17 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. 

 
 

 

 

 

 

 


