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

REALIZADA NO DIA 1º (PRIMEIRO) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro 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 B. 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 Reverendíssimo Pastor da 

Igreja Batista Essência de Deus, Sr. Valdinei Montéver, que proceda a leitura de um 

trecho da Bíblia Sagrada, abençoando esta nossa Sessão Ordinária. Após leitura do 

salmo 127 e outros, pediu a Deus que abençoe cada Vereador aqui representando a 

população caboverdense e que sempre continuará em orações por todos até o final de 

seus mandatos. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os presentes 

e passa-se a fase do EXPEDIENTE, a Sra. Presidente solicita a Primeira Secretária que 

proceda a leitura dos requerimentos feitos por escrito pelos Senhores Vereadores e 

leitura das demais correspondências constantes no expediente, as quais ficarão 

arquivadas nas dependências da Secretaria da Câmara. Ofício nº 008/2021, enviado 

pela Defesa Civil, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Cabo Verde 

-MG. Requerimentos: Vereador Daniel Galdino B. Filho: a) Requer informações e 

providencias junto a COPASA, diante do mal cheiro exalado no Bairro Primavera. 

Salienta-se que é de conhecimento que existe um problema com relação a autorização 

para o devido encanamento da rede de esgotos que ocasiona tal mal cheiro, desta forma, 

requer também, informações em relação a situação atual do trato do esgoto naquela 

localidade. b) Requer que seja realizada manutenção e cascalhamento da estrada rural 

que dá acesso a Fazenda São Francisco, próximo a propriedade do Sr. “Vico Deco”, 

pois, o local encontra-se intransitável e em péssimo estado de conservação, os 

moradores do local pedem providências urgentes. Vereador João Paulo de Moraes: a) 

Requer que sejam instaladas lixeiras de maior porte em todas ruas do Bairro Chapadão 

para que os moradores possam colocar seus lixos, e os mesmos não seja depositados 

no chão e não sejam espalhados pelos cães. b) Requer que seja realizada manutenção 

em dois bancos da praça localizada próximo ao mercadinho da Edinha, no Bairro 

Chapadão, pois, os mesmos encontram-se quebrados e os moradores pedem esta 

manutenção. Vereador Juscelino Tereza: a) Requer manutenção com máquina patrol 

na estrada rural do Bairro Cata e que em alguns trechos desta estrada seja colocado 

cascalho, evitando que os veículos encravem nestes locais. b) Requer manutenção que 

seja colocados dois caminhos de cascalho na estrada próximo a propriedade do “Sr. 

Chiquinho Valero”, na entrada do Pedregal, pois a estrada esta bastante danificada com 

a grande ocorrência de chuvas. Vereadora Maísa Renata Batista Gianini: a) Requer a 

pedido dos moradores do Bairro Capitães que seja realizada roçada nas margens da 
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estrada em toda sua extensão. Que seja colocado cascalho em buracos existente em 

cima da ponte e que seja passada máquina para acabar com as ondulações no meio da 

estrada, pois carros pequenos esbarram nestas ondulações causando estragos 

mecânicos e prejuízos aos proprietários. b) Requer que seja providenciada a retirada 

de um poste dentro de um terreno localizado na Rua Aristides Pereira, nº 165, Bairro 

Olaria, pois o mesmo além de atrapalhar a entrada de sua garagem, está se inclinando 

diante do peso da fiação. Vale ressaltar, que a casa já estava construída no local quando 

o poste foi instalado. Vereador Pedro Sérgio Aparecido: a) Requer que seja construído 

com urgência, um murro de arrimo nas proximidades do poliesportivo do Distrito de 

São Bartolomeu de Minas, pois o barranco lá existente está cedendo e danificando a 

estrutura da do poli. Já existem enormes rachaduras em toda quadra. b) Requer que seja 

realizada roçagem na entrada do Bairro Condessa, pois está tomada pelo mato alto e 

que seja feita a manutenção com máquinas em toda extensão da estrada deste Bairro, 

pois a mesma está bastante danificada pela ocorrência das chuvas.  Vereadora Vanda 

Célia da Silva: Requer que seja realizada manutenção com urgência em uma ponte que 

dá acesso a propriedade da família Reis, no Distrito de São Bartolomeu de Minas, essa 

ponte está localizada na Rua Domingos Venâncio da Silva e é muito utilizada pelos 

moradores que residem do outro lado do ribeirão. Requer do Executivo um olhar, 

limpeza, iluminação e reconstrução desta ponte lá existente. Requer ainda, que seja 

realizada uma limpeza e manutenção desta mesma Rua citada, pois, a mesma encontra-

se em estado precário de conservação, transformada em apenas um trilho para a 

passagem dos pedestres. b) Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal, 

solicitando a designação, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, de uma data para a realização 

de uma reunião para discutirmos acerca das medidas necessárias para início de uma 

política pública de proteção aos animais. Salienta-se que existem legislações Federais 

e Municipais e precisamos desenvolver um mecanismo de aplicabilidade das mesmas. 

Informo, por fim, que quando da fixação da data, o Secretário de Saúde, o Chefe de 

Vigilância Sanitária, O Secretário de Assistência Social, um representante da Polícia 

Militar e um representante da população serão convidados para que, juntos, possamos 

abraçar esta causa. Vereador Vanderlei Aparecido Braga: a) Requer que seja realizada 

manutenção nas lixeiras existentes próximo a propriedade do Sr. José Olímpio e Pau 

D’Alho, pois as mesmas estão danificadas e o lixo lá depositado fica espalhado pelo 

chão, causando danos ao ambiente e poluição visual. b) Requer a instalação de mais 

um caixa eletrônico no posto de Atendimento do Bradesco em nossa Cidade, pois os 

clientes necessitam de um melhor atendimento por parte da Agência Bancária, pois é 

o mínimo que uma agência bancária pode oferecer a seus clientes diante da grande 

demanda de atendimentos. Vereador Vitor Espedito Megda: a) Requer que seja 

realizada reforma na creche do Bairro Coelhos. b) Requer que seja realizado serviço 

com máquina patrol no terreiro para café do Sr. Ednei Ferreira, Bairro Coelhos, pois, 

o mesmo quer concretar o terreiro e se faz necessária esta patrolagem para a realização 

do serviço. 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(as) Vereadores(as) para 

qualquer tipo de assunto, e diante da solicitação da Defesa Civil, Coordenadoria 
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Municipal de Proteção e Defesa Civil de Cabo Verde -MG, através do Ofício nº 

008/2021, lido anteriormente no expediente, faz a indicação de dois Membros 

representantes deste Poder Legislativo para que componham o Conselho Municipal de 

Proteção e Defesa Civil de Cabo Verde -MG. Indica o Vereador   Daniel Galdino 

Barbosa Filho, como Membro Titular e Vereador  Pedro Sérgio Aparecido, como 

Membro Suplente, para participarem das Reuniões deste Conselho. Esclarece que o 

Conselho será devidamente informado desta indicação através de Ofício enviado por 

esta Casa Legislativa. Em seguida, a Sra. Presidente consulta o Vereador Segundo 

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

livre. Este informa que está inscrita a Vereadora: Maísa Renata Gianini Batista. Neste 

momento, a Sra. Presidente, solicita ao Vereador Juscelino Tereza, Vice-Presidente 

que tome assento à cadeira da presidência para que eu possa utilizar-me da palavra 

livre na Tribuna de acordo com o Regimento Interno desta. De uso da palavra a Sra. 

Maísa diz que no dia de hoje participou novamente de reunião realizada pelo comitê 

de enfrentamento ao COVID 19 e foi passado pelo Secretário da Saúde, Sr. Ademir 

Coutinho, que os casos de contaminação pelo vírus estão em declínio, de oito casos 

diários há dias atrás, para três casos no dia de hoje. Manifesta seus sinceros 

agradecimentos a toda população que tem colaborado com esta conscientização quanto 

o seguimento de todos protocolos sanitários, evitando com isso uma maior 

contaminação pelo vírus, reforça a importância de todos colaborarem com a utilização 

da máscara, distanciamento social e higienização das mãos. Comenta que recebeu 

algumas informações pela Secretária da Educação, Sra. Deliane Ribeiro, quanto as 

aulas do Município. Diz que os pais e alunos estão preocupados com a volta as aulas 

por parte do Município nas próximas semanas, deixa claro, que esta primeira semana 

de fevereiro as professoras estão trabalhando com planejamento, e no mês de março as 

aulas terão início de forma online e apostilas. Ressalta que mesmo com a chegada de 

algumas doses de vacina no Município, apenas os grupos prioritários começaram a ser 

vacinados, diz que estes protocolos seguidos são do Ministério Estadual da Saúde de 

Minas Gerais, e estes grupos são determinados pelo Ministério para esta vacinação, 

não cabendo ao Município esta definição. Nas duas próximas semanas acontecerá 

reunião com os pais dos alunos, a qual será presencial, com a convocação de dez pais 

por sala com a aplicação de todo protocolo sanitário para esta realização. Diz que todos 

educadores sabem das dificuldades encontradas pelos pais na realização das atividades 

com seus filhos, e esta reunião será para ouvir estas dificuldades encontradas pelos 

pais, para tentarem ajuda-los, lembrando que por enquanto as aulas não voltarão a ser 

presencial e na última semana de fevereiro acontecerá uma avaliação diagnóstica dos 

alunos, a avaliação será enviada aos alunos e a partir da correção e resultado da 

avaliação, todos professores terão como iniciar seus planejamentos de acordo com o 

resultado do aprendizado destes alunos. Pede que os pais colaborem e compareçam a 

estas reuniões quando agendadas para debatermos juntos as dificuldades deste ano tão 

atípico que passamos e que ainda estamos vivenciando. O Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro solicita um aparte e faz um pequeno complemento sobre as vacinas, ressalta 

que foram 31 doses enviadas na primeira vez e agora mais 122 doses, diz que a mesma 

quantidade de doses fica armazenada na Cidade de Alfenas para a aplicação da segunda 
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dose quando der o prazo estipulado cientificamente para esta aplicação. Comenta ainda 

que em conversa com o Vereador Lucas da Cidade de Poços de Caldas, o mesmo disse 

que requereu junto a Secretaria de Saúde daquela Cidade a lista dos nomes 

contemplados com as doses de vacina, assim diz ter se adiantado aqui em nosso 

Município e feito esta solicitação verbalmente ao Secretário da Saúde de nosso 

Município e o mesmo lhe informou que estes nomes não podem ser expostos, é algo 

sigiloso através de determinação da Secretaria Estadual da Saúde de Minas Gerais. São 

grupos prioritários e serão seguidos de acordo com a determinação estadual. Diz ter 

questionado os responsáveis da Secretaria de Saúde sobre o porquê da demora de 

quatorze dias para a realização do teste para COVID 19 quando as pessoas apresentam 

sintomas relativos a doença e ficam na quarentena, pois esta demora para esta testagem 

pode levar inúmeras pessoas a serem contaminadas caso a pessoa esteja realmente com 

o vírus. Assim, os representantes da Secretaria disseram que nos enviarão por escrito 

toda a explicação até sexta-feira.  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. Como não há Projetos para serem encaminhados, passa-se a 

discussão dos requerimentos. A Sra. Presidente indaga se algum Vereador deseja 

comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra a Vereadora 

Vanda comenta seu requerimento sobre a causa animal e nosso Município e realiza a 

leitura de justificativa para esta solicitação. TEMA: ANIMAIS ABANDONADOS. Segundo 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), há 30 milhões de animais abandonados, dos 

quais 10 milhões são gatos e 20 milhões são cachorros. Ou seja, é uma realidade de 

muitas cidades e aqui em Cabo Verde vemos que o abandono é grande, mas há uma 

demanda social forte para reverter esse quadro. E também há vontade política para 

fazer acontecer! Para mitigar os efeitos do abandono de animais, sugere-se como 

alternativas: conscientização da população para: a prevenção de maus tratos, a guarda 

responsável, ou seja, dono reconhecer os cuidados que deve ter como: alimentação, 

abrigo, higiene, onde faz necessidades fisiológicas, controle da natalidade; a 

importância da esterilização cirúrgica para a saúde e o controle reprodutivo de cães e 

gatos; a necessidade de vacinação e desverminação de cães e gatos para a prevenção 

de zoonoses; políticas públicas de identificação e controle populacional de cães e gatos. 

Impactos resultantes do abandono. Procriação descontrolada:  gera problemas de saúde 

pública com as doenças passíveis de transmissão: raiva, leptospirose e leishmaniose; 

Outros agravantes como vermes, pulgas, acidentes de trânsito e agressão às pessoas.  

Ademais, os animais abandonados são VÍTIMAS de maus tratos e sofrem a falta de 

condições adequadas para a sobrevivência, tais como alimentação, água,  abrigo e 

cuidados gerais. Portanto, é imprescindível a implementação de um plano de ação, com 

ações eficientes para proteção dos animais que possam trazer benefícios não só para 

eles, como também à sociedade. Castração/controle de natalidade, diminuição de  

transmissão de doenças são algumas das ações viáveis para, aos poucos, reduzir os 
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problemas. Implementação de leis : Cabo verde precisa conhecer, debater e praticar as 

leis quanto aos maus tratos: Promover Campanhas institucionais de conscientização 

para um engajamento de toda a sociedade. Entendo que é necessária uma operação em 

que Poder público e sociedade atuem em conjunto no combate ao abandono e maus 

tratos. Sobretudo pela responsabilização dos seus guardiões, já garantida pela 

Constituição Federal de 1988 e legislação estadual. Além disso, já há em nosso Estado 

uma Lei que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães 

e gatos (Lei 21970/2016, atualizada em dezembro de 2020). Essa Lei coloca as 

competências dos municípios de Minas Gerais. Há ainda a Lei Municipal de 2020, de 

autoria do ex vereador, nosso amigo Roque Antônio Dias. Precisamos, pois,  cumprir 

as leis para que as ações sejam vistas na prática.  Não se preconiza a punição, ao invés 

disso, queremos que a consciência a favor dos animais seja desenvolvida, por acreditar 

que quando cada cidadão cumpre seu papel, é possível tornar a convivência entre 

animais e humanos mais harmônica. A Sra. Presidente comenta sobre o assunto em 

discussão e diz que o que vem ocorrendo em nosso Município é muito triste, pois são 

seres vivos, existem Leis que regem sobre sua proteção, e trata-se de uma 

responsabilidade de todos nós, políticos ou não. Conforme estamos realizando este 

trabalho de conscientização da população para os cuidados com relação ao COVID 19, 

que tenhamos esta conscientização também para com nossos animais, no sentido de 

não os abandonar nas ruas e estradas de nosso Município, conscientizemos as pessoas 

de que se tem um animal em casa e não tem condições mais de cuidar do mesmo, que 

procure alguém que o queira antes de o abandoná-lo, pois temos pessoas e grupos que 

buscam por estas adoções conscientes de animais, não os abandonemos a própria sorte, 

para morrerem de fome, sede e doenças. Diz que precisamos nos organizar, lembra que 

alguns dos Vereadores estão aqui no Legislativo há apenas 30 dias, e não é algo para 

ser resolvido tão rápido, e os Vereadores estão sendo muito apontados e cobrados na 

sociedade por este motivo, não adianta ligar para o Vereador(a) mandar foto da 

condição do animal, pois, muitas vezes não temos condições de buscar e de cuidar deste 

animal também, pois, presenciamos situação de precariedade de pessoas que passam 

por necessidade em nosso Município e que precisamos contribuir e ajudar também, 

pois, somos representantes e estamos Vereadores por vinte e quatro horas por dia e 

lutamos por melhorias em nosso Município diariamente. Então, diz que não queremos 

pessoas somente para apontar os defeitos dos Vereadores(as), e sim parceiros para 

estarem presentes aqui na Câmara dando suas sugestões, diz que na semana passada 

juntamente com a Vereadora por dois dias estudaram estas Leis vigentes, e este 

requerimentos elaborado por ela aqui hoje está respaldado em Leis, onde convoca a 

participação das autoridades competentes e populares para fazerem parte desta 

discussão para a solução do problema. Salienta que os problemas não são resolvidos 

de forma aleatória, dentro de um mínimo tempo, tudo que aqui fazemos é através do 

respeito e cumprimento as Leis, são processos burocráticos e legais que se fazem 

necessário para o cuidado destes animais através do Município. Assim, pede 

encarecidamente a união de todos para esta conscientização e cuidado dos animais. Diz 

que todos Vereadores que aqui estão se propõem a participar da elaboração deste 

Projeto para efetivação dos cuidados com os animais em nosso Município, pois,  trata-



22 
 

se de um problema que se arrasta há anos, e precisamos nos unir e solucioná-lo. O 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga solicita um aparte e se diz feliz em ver a 

Vereadora Vanda trazendo este assunto para o Plenário nesta noite, diz não tirar a razão 

da Sra. Presidente em suas palavras, pois os Vereadores são cobrados, mas as pessoas 

têm este direito, pois foram eleitos para isso, aqui representarem a população. Diz que 

as Leis realmente existem, mas falta o Poder público colocá-las em prática dentro do 

nosso Município, diz estar fazendo parte desta Casa há mais de oito anos, e este pedido 

de cuidado aos animais vem sendo feito desde o seu primeiro mandato, lembrando que 

o gestor da época tinha em seu plano de governo a promessa da construção de um canil, 

o que após eleito, avaliou não ser viável a administração, por se tratar de um Projeto 

bastante audacioso e caro para um Município pequeno como Cabo Verde, o gasto na 

época girava em torno de aproximadamente R$12,00 por dia para manutenção de cada 

cão, lembra que buscaram parcerias em outros Municípios, mas não se obteve êxito, e 

o problema se arrastou até os dias atuais.  Assim, diz concordar que todos devam se 

unir e fazer algo concreto em prol dos animais, fala do excelente trabalho voluntário 

prestado pela munícipe Bernadete, a qual no dia de hoje pediu sua ajuda para resgatar 

um cão muito doente, diz que pediu ajuda ao Sr. Márcio Luiz de Melo Servidor da 

Prefeitura, o qual prontamente o atendeu, mas quando o mesmo chegou ao local o cão 

já havia morrido. Pede que quando for acontecer esta Reunião que seja avisado para 

que participe também, e que a Sra. Bernadete também seja convidada para apresentar 

as suas sugestões para este cuidado com os animais em nosso Município. Informa que 

o Deputado Fred Costa também é defensor da causa animal e o mesmo agendou uma 

Reunião, para que os representantes de nosso Município possam ir a Belo Horizonte 

conversar com ele, pois ele está disposto a ajudar nosso Município, liberando algum 

recurso para a castração destes animais, o mínimo liberado pelo deputado é de 

cinquenta mil reais, o que ajudaria muito. Diz que a divulgação das Leis existentes é 

muito importante, pois muitas pessoas não tem conhecimento e a conscientização será 

de suma importância para um resultado positivo junto a causa animal em nosso 

Município. A Sra. Presidente reforça que este problema se arrasta há muito tempo, os 

Vereadores anteriores tiveram a boa intenção para a aprovação da Lei, mas não se 

consolidou, e o problema continua, mas, quando temos a parceria de toda sociedade, 

tudo funcionará melhor. Temos que conscientizar as pessoas a não abandonar seus 

animais e buscar por um grupo maior de pessoas que colaborem com esta causa, pois 

não se trata de um processo legal rápido e o problema é para agora, os animais estão 

sofrendo, e até que este Projeto de cuidados se consolide a população precisa se unir 

com todos os Vereadores para um resultado efetivo e rápido. A Vereadora Vanda pede 

para que todos Vereadores façam parte deste grupo que irão abraçar esta causa animal 

em nosso Município. O Vereador Daniel Galdino B. Filho comenta seus requerimentos 

e diz que este Bairro Primavera fica localizado em frente ao poliesportivo, e há anos 

existe este mau cheiro no local, pois a rede de esgotos não é devidamente canalizada, 

desaguando diretamente no rio, sem nenhum tratamento, degradando dessa forma o 

meio ambiente.   Assim requer informações da COPASA o por que não foi feita a 

devida canalização destes resíduos de esgotos no referido Bairro, lembrando que a taxa 

de esgotos é cobrada dos moradores, mas o serviço não foi efetivado no local. Com 
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relação ao patrolamento e cascalhamento do morro que dá acesso a propriedade do Sr. 

Vico Deco, diz ser um problema antigo, foi feito um serviço lá que melhorou um pouco 

a situação da estrada, mas no início do morro o serviço não foi realizado e o local 

encontra-se intransitável, assim pede providências urgente. Diz ter conversado com o 

Sr. Romilton Dias Filho, hoje de manhã o qual disse que verificaria a situação desta 

estrada. De uso da palavra o Vereador Paulo Sérgio Aparecido comenta seus 

requerimentos, quanto ao pedido de construção de muro de arrimo nas proximidades 

do poliesportivo do Distrito de São Bartolomeu de Minas, trata-se de uma obra que tem 

que ser feita com urgência, pois a terra do barranco está cedendo e comprometendo a 

estrutura da quadra, gestões anteriores se passaram com a promessa de providências e 

nada foi feito no local, trata-se de um serviço necessário e urgente e que o Prefeito 

Cláudio olhe para este pedido com carinho, pois, em breve terá que se interditar a 

quadra diante das rachaduras lá existentes. Com relação a manutenção e roçagem das 

margens da estrada que dá acesso ao Bairro Condessa, se faz necessário que o serviço 

seja realizado em toda sua extensão, da entrada, até o Bairro São Boa Ventura, e 

iniciando na propriedade do Sr. João Ribeiro até no Carmo. O Vereador Luiz Carlos 

solicita um aparte e diz que na gestão passada, o ex Vereador Roque aqui por inúmeras 

vezes fez esta solicitação de construção deste muro próximo a quadra de esportes e não 

foi atendido, diz esperar que agora nesta gestão o pedido possa ser atendido antes que 

a quadra venha abaixo. Comenta sobre o patrolamento da estrada do Bairro Condessa 

e Anízes, informa que em conversa com o Sr. Prefeito esta tarde o mesmo o informou 

que será disponibilizada uma máquina através do Consórcio CIMOG para a realização 

de serviços paliativos de tapa-buracos nestas estradas e demais estradas no município. 

O Vereador Vitor Espedito Megda comenta seus requerimentos, diz que com relação 

ao pedido de reforma da creche no Bairro Coelhos, é porque o estado de conservação 

da mesma está precário, e na gestão passada fez este pedido por várias vezes, mas não 

foi atendido e se faz necessária esta reforma urgentemente. Com relação ao pedido de 

realização de serviço com máquina patrol no terreiro para café do Sr. Ednei Ferreira, 

Bairro Coelhos, diz ter explicado que as máquinas da Prefeitura estão todas sendo 

utilizadas nos serviços das estradas do Município, e ele disse que se for o caso ele paga 

ao Município a realização deste serviço no dia de sábado, são três proprietários que 

estão precisando deste serviço, o Sr. Ednei, Jorge do Nego e Gervásio, três locais que 

precisam ser patrolados para ser concretado para terreiro de café. O Vereador Daniel 

diz que sobre os maquinistas trabalharem aos sábados, conversou com o Sr. Romilton 

e devido à grande demanda de serviços e poucos maquinários e fez esta sugestão para 

que ele converse com o Executivo e ambos analisem esta sugestão, diz que o mesmo 

achou a ideia boa e conversará com o Executivo sobre esta possibilidade. De uso da 

palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta seus requerimentos, diz que 

tem trazido bastante requerimentos neste inicio de legislatura, mas são requerimentos 

quem vem sendo feitos há anos aqui nesta Casa e não foram atendidos, pede a 

manutenção destas lixeiras, as quais estão totalmente danificadas e os lixos lá 

depositados ficam espalhados pelo chão, diz ter certeza de que os moradores dos locais 

serão parceiros nesta reconstrução e caso necessite de madeira é só pedir que eles 

concedem. Com relação ao pedido de instalação de mais um caixa eletrônico no posto 
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de atendimento do Bradesco, diz já ter feito este pedido também, pois as filas ficam 

muito grandes e apenas um caixa não é suficiente e se possível do dia 1º até o dia 05 

de cada mês disponibilizar mais um atendente. Comenta sobre a Reunião do 

Parlamento Mantiqueira que será realizada aqui no próximo dia 05 de fevereiro as 15 

horas, diz que quando estava Presidente desta Casa participou de outras Reuniões em 

Câmaras da região, e dependerá agora da atual presidente se estes trabalhos junto ao 

Parlamento irão continuar, diz achar essa nossa participação muito importante, pois 

soma-se forças das Câmaras participantes em conseguir algo que almejam junto as 

esferas estadual e federal. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo que seja realizado alguns reparos no Consultório Odontológico do Distrito 

de Serra dos Lemes, para que os atendimentos aos moradores do Distrito possam ser 

realizados novamente. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta que dois meninos 

fizeram teste para jogar futebol e passaram, um filho da Claudete e outro filho do 

Nerinho, lembra que gestão passada se cobrou muito a elaboração de um Projeto “bolsa 

atleta” para ajudar os esportistas do Município que necessitam desta ajuda, mas não foi 

concretizado, lembra que os ex Vereadores Adriano e Valdinei, elaboraram um Pré- 

Projeto e enviaram ao Executivo, mas não se obteve êxito. Assim pede 

encarecidamente que todos possam se empenhar para esta concretização deste Projeto, 

para que possamos ajudar os atletas de nosso Município, pois, perdemos talentos por 

falta deste incentivo do poder público. Pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo a formulação de um Projeto de Lei criando essa bolsa atleta para 

incentivar os esportistas de nossa cidade, os quais levam o nome de nosso Município a 

muitos outros lugares. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte e diz ser 

amigo do Sr. Alexandre, olheiro do Guarani, e na gestão passada conseguiu marcar a 

realização de um peneirão aqui em nosso Município para testes para jogadores de  

futebol, e precisa ter este incentivo para o acontecimento deste peneirão aqui no 

Município, a fim de descobrirmos talentos no futebol. A Sra. Presidente ressalta o 

brilhante trabalho do Sr. Bruno Leite frente a Secretaria dos Esportes em nosso 

Município, e reforça o pedido de efetivação deste Projeto  bolsa atleta, diz ter 

trabalhado por cinco anos na Casa da Criança e via grande potencial em todas 

modalidades esportivas de várias crianças, as quais se destacavam e gostavam dos 

esportes. Precisamos concretizar este Projeto para que no futuro nossas crianças e 

jovens se beneficiem e fiquem mais saldáveis, longe das drogas e com sua saúde 

resguardada. 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.  Neste momento passa-se a discussão 

e votação dos Projetos encaminhados anteriormente nesta Casa. A Sra. Presidente 

solicita a Primeira Secretária, Vereadora Vanda Célia da Silva, que proceda a leitura 

do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.162/2021 que, AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 

CABO VERDE A FIRMAR PARCERIA COM O SEBRAE-MG E JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA CRIAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR E 

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

discussão dos Senhores Vereadores. O Vereador Vanderlei fala da importância da 

criação desta sala mineira através da aprovação deste Projeto hoje, pois facilitará a 

abertura de pequenas empresas com menor burocracia as pessoas que estão querendo 
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abrir seu negócio e nela o cidadão encontrará um espaço único para formalizar  o seu 

empreendimento, obter orientações, informações e todo conhecimento necessário para 

seu desenvolvimento profissional. A Sra. Presidente comenta que aquelas pessoas que 

tem desejo de abrir seu próprio comércio, terão uma oportunidade mais facilitada e 

menos burocrática com a instalação desta sala mineira, concretizando assim o sonho 

de ser um empreendedor. O Vereador Vitor lembra que com a aprovação deste Projeto, 

as pessoas serão incentivadas a fazer o seu MEI (Micro Empreendedor Individual) e os 

trabalhadores informais estarão dentro da Legalidade e, principalmente, promovendo 

esta formalização com uma carga tributária reduzida. O Projeto é aprovado. 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. Em 

seguida, solicita a Primeira Secretária, Vereadora Vanda Célia da Silva, que proceda a 

leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.163/2021 que, AUTORIZA ANEXAÇÃO 

DE ÁREA RURAL, SITUADA NO LOCAL DENOMINADO RIBEIRÃO SÃO JOSÉ, AO 

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Submete o referido Projeto de Lei à discussão dos Senhores Vereadores. O Vereador 

Luiz Carlos Ribeiro diz ser este o primeiro passo para a construção de um loteamento, 

transformando esta área rural em perímetro urbano, e será excelente para o 

desenvolvimento e crescimento do nosso Município. O Projeto é aprovado. 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.  Na 

sequência, solicita a Primeira Secretária, Vereadora Vanda Célia da Silva que proceda 

a leitura do Parecer referente ao Projeto de Resolução  nº 002/2021 APROVA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE RELATIVA AO 

EXERCÍCIO DE 2018. Submete o referido Projeto de Resolução à discussão dos Senhores 

Vereadores. Todos Vereadores presentes se manifestaram favoráveis a aprovação deste 

Projeto de Resolução, com base no Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, 

referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2018 (dois mil e dezoito), da 

Prefeitura de Cabo Verde, cujo processo eletrônico tramitou sob nº 1071731. 

Ressaltando-se que o apontamento técnico apresentado pelo Tribunal de Contas, o qual 

trata de que parte da movimentação financeira dos recursos das funções da Educação 

e Saúde, foi realizada em contas bancárias não específicas, não constitui causa de 

emissão de parecer prévio pela rejeição das contas, restringindo apenas em recomendar 

ao atual gestor a estrita observância da legislação em regência. O Projeto é aprovado. 

Submete o referido Projeto de Resolução à votação dos Senhores Vereadores. Podem 

se manifestar. Os Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido 

Projeto de Resolução permaneçam como estão. O Projeto é aprovado, por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. A Sra. Presidente anuncia a aprovação dos 

Projetos de Lei nºs 2.162, 2.163/2020 e Projeto de Resolução nº 002/2021, por todos 

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

os presentes e deixa marcada a próxima Reunião Ordinária para o dia 08 de fevereiro 

de 2021, as 19 horas. E eu Assessora Legislativa, lavro a presente Ata que, depois de 

submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 
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