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

REALIZADA NO DIA 25 (VINTE E CINCO) DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro 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, Maísa Renata Batista Gianini, Vanderlei 

Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausências devidamente justificadas dos 

Senhores Vereadores: Juscelino Tereza e Luiz Carlos Ribeiro por motivo de doença e 

ausência do Vereador Pedro Sérgio Aparecido, por luto, diante do falecimento de sua 

mãe. Em seguida, a Sra. Presidente solicita ao Reverendíssimo Sr. Claudinei Elias 

Daniel, Pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, para que proceda a 

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

a leitura do texto bíblico realizou a bênção e pediu para que os Vereadores tenham 

sabedoria, discernimento e autoridade para conduzir os trabalhos como legisladores e 

representantes dos anseios da população caboverdense. 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. Requerimentos formulados pelo Vereador Daniel Galdino Barbosa 

Filho: a) a pedido dos moradores do Bairro São Judas Tadeu, a instalação de um PSF 

naquele Bairro, pois existem muitos idosos que residem no local (cerca de 67), os quais 

em sua maioria não contam com transporte para se locomoverem até ao Hospital ou 

Posto de Saúde, assim pedem que seja analisada e atendida esta reivindicação. b) 

Requer que seja realizado patrolamento e cascalhamento na estrada que dá acesso ao 

Bairro Morro Grande, situado acima do campo de futebol da Praia Formosa, pois, os 

moradores estão sofrendo com a grande quantidade de buracos e pedras soltas nesta 

estrada, causados pela grande ocorrência de chuvas. Requerimentos formulados pela 

Vereadora Maísa Renata Batista Gianini: a) Requer a instalação de uma placa 

indicando “Proibida descida de caminhões”, no início da Rua Vereador Antônio 

Firmino de Carvalho, entroncamento com a Avenida Oscar Ornelas. E tendo em vista 

que veículos leves já estão proibidos de subir por esta mesma Rua, que seja instalada 

uma placa bem grande no início da referida Rua proibindo a subida de qualquer tipo 

de veículos, (leves ou pesados), pois, vários acidentes já ocorreram no local, por se 
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tratar de uma Rua muito íngreme colocando a vida dos moradores em risco. b) Requer 

a instalação de uma lixeira nas proximidades do Posto de Saúde para que o lixo 

produzido naquele local seja colocado, uma vez que fica depositado no chão do outro 

lado da rua e diante da pandemia de COVID 19 se faz necessário um maior cuidado 

com o lixo produzido nestes locais, evitando com isso contaminação de pessoas que 

por ali transitam diariamente. Requerimentos formulados pelo Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga: a) Requer que seja realizada podadura de uma árvore próximo a 

APAE, pois a mesma encontra-se com a copa muito grande. b) Requer a instalação de 

alguns postes de iluminação na entrada do Distrito de Serra dos Lemes, pois o local é 

extremamente escuro. Diz ter feito este pedido inúmeras vezes na gestão passada, mas 

não foi atendido. Não se trata de uma obra cara, mas muito necessária a população 

daquele Distrito. c) Requer que seja realizada roçagem com trator nas laterais da 

estrada rural do Bairro São Miguel, pois a mesma encontra-se tomada por mato muito 

alto. d) Requer que seja realizada limpeza nas laterais do asfalto que dá acesso ao 

Distrito de Serra dos Lemes e Bairro Coelhos. e) Requer que seja realizado 

patrolamento em Rua do loteamento São Francisco, no Distrito de Serra dos Lemes, 

próximo a residência da Sra. Jovita, pois o local encontra-se em estado precário de 

conservação. f) Requer a pedido dos moradores do Bairro São Benedito, no Chapadão,  

à instalação de uma academia ao ar livre naquele Bairro e uma lixeira na Rua Antônio 

Augusto de Souza para que os moradores depositem seus lixos, evitando assim que os 

cães espalhem estes lixos pela rua. Requerimentos formulados pelo Vereador Vitor 

Espedito Megda: a) Requer que seja realizada roçada de terreno na Rua Treze de 

Maio, ao lado da residência de nº 428, pois o local encontra-se com mato alto e 

proliferação de animais peçonhentos. b) Requer que seja realizada roçada em terreno 

localizado na Rua Pedro Cândido de Souza, próximo a COPASA, pois o local encontra-

se com mato alto e proliferação de animais peçonhentos. A matéria lida 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, e diante da solicitação da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Habitação Popular, através do Ofício nº 005/2021, lido anteriormente no 

expediente, A Sra. Presidente faz a indicação de dois Membros representantes deste 

Poder Legislativo para que componham o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Social (CMDRES). Indica o Vereador Vanderlei Aparecido Braga, como 

Membro Titular e Vereador Vitor Espedito Megda, como Membro Suplente, para 

participarem das Reuniões deste Conselho. Informa que o Conselho será devidamente 

informado desta indicação através de Ofício enviado por esta Casa. 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 Batista Gianini. A Sra. Presidente solicita a Vereadora Secretária que 
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assuma a cadeira da Presidência, diante da ausência do Vereador Vice-Presidente, para 

que utilize da palavra na Tribuna Livre, de acordo com o Regimento Interno desta Casa. 

De uso da palavra a Vereadora Maísa diz ter participado de uma Reunião no 

Departamento Municipal de Educação (DME) com alguns representantes da sociedade 

com a finalidade de reverem alguns pontos do Decreto Municipal de enfrentamento ao 

COVID 19 em nosso Município. Diz que está sendo solicitado pela população 

caboverdense a dedetização ou desinfecção das ruas com produtos químicos e hoje nos 

foi mostrado por profissionais da saúde e do ministério público da saúde, a 

porcentagem de atuação destes produtos quando aplicados nas vias públicas. Diz que 

com a aplicação destes produtos as pessoas acham que ficam protegidas do vírus, o que 

não é verdade, foi deixado bem claro pelo Ministério da Saúde que o vírus está dentro 

das pessoas, diz ter sido feita uma explicação e comparação pela enfermeira Flávia, 

coordenadora da epidemiologia, que disse que achamos que o vírus está na rua exposto 

ao sol esperando alguém passar, mas na verdade ele está nas pessoas que não estão 

seguindo os protocolos de higienização das mãos, distanciamento social e utilização de 

máscara. Daí a importância de reforçarmos a conscientização das pessoas e foi dito 

também que até o dia 10 de fevereiro ainda estaremos no pico de ocorrência da doença 

diante das comemorações realizadas no final do ano, e que somente a partir desta data 

a tendência é acontecer o declínio deste pico de contaminação. Assim, o Decreto prevê 

fechamento dos bares as 21 horas e a partir deste horário somente entregas delivery, 

como prevenção de um maior contágio do vírus em nosso Município. Os fiscais até o 

dia de hoje, apenas alertaram e conscientizaram as pessoas e comércios sobre o 

protocolo a ser seguido e respeitado, a partir do dia 26/01/2021 outras providências 

mais rígidas serão tomadas junto as pessoas que desobedecerem as normas, serão 

aplicadas multas por este descumprimento. Assim, todos nós Vereadores(as) 

gostaríamos de pedir a toda população que continuasse respeitando todo protocolo, 

com utilização de máscara, distanciamento e higienização das mãos, pois, assim logo 

teremos resultados significativos de declínio desta doença em nosso Município.   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 

receberam o arquivo por meio eletrônico ou já vieram até a Secretaria antes dessa 

Sessão e procederam a leitura das mesmas, averiguando seus conteúdos. As Atas são 

aprovadas pelos(as) Vereadores(as) presentes, sem emendas. Na sequência, a Sra. 

Presidente encaminha o 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, Projeto de Lei nº 2.163/2021 
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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, Projeto  de Lei  nº  2.164/2021 que, AUTORIZA A 

AQUISIÇÃO DE UMA GLEBA DE TERRAS DO SENHOR ADRIANO ROBERTO 

AVELINO, COM 04.47.08 HECTARES, E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto  de 

Lei  nº  2.165/2021 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COM FINALIDADE DE 

PROMOVER O PAGAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei  Complementar  n.º 166/2021 que, PROMOVE A 

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

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de 

Resolução nº 002/2021, de autoria desta Casa Legislativa, que APROVA PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE RELATIVA AO 

EXERCÍCIO DE 2018, às Comissões de Legislação Justiça e Redação e demais 

Comissões para análise, discussão e elaboração de Pareceres. Neste momento, passa-

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

comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. O Vereador Daniel Galdino 

Barbosa Filho comenta seu requerimento. Diz que com relação ao requerimento de 

patrolamento e cascalhamento da estrada rural que dá acesso ao Bairro Morro Grande, 

localizado acima do campo de futebol da Praia, é porque os moradores do local têm 

reclamado muito da quantidade de buracos e pedras soltas, principalmente no morro 

em frente a casa do Sr. Luciano Madeira, principalmente em dias de chuvas, as pessoas 

tem muita dificuldades para subir e descer os morros lá existentes, assim, pedem que o 

Prefeito tome alguma providência quanto a este problema. De uso da palavra o 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta seus requerimentos. Diz que com 

relação a seu requerimento de iluminação da entrada do Distrito de Serra dos Lemes, é 

um pedido que vem fazendo há muito tempo, pois é um lugar tão gostoso de se viver, 

e os moradores recebem a todos com tanta alegria, atitude comum em nosso Município, 

e a noite diante de tamanha escuridão é causada uma impressão muito ruim, assim, 

mais uma vez, faz este pedido, pois trata-se de uma obra barata e que muito beneficiará 

toda população do Distrito de Serra dos Lemes. Com relação ao pedido de patrolamento 

da Rua do Bairro São Francisco, diz que a mesma está em estado precário de 

conservação, e falta iluminação pública no local também, lembra que alguns moradores 

já pagam taxas de iluminação mesmo sem ter esta iluminação. Sabe que o loteamento 

é considerado particular, até o Sr. Prefeito já foi ao Promotor para ver qual a melhor 

maneira de resolver esta questão, pois a proprietária não possui a mínima condição 

financeira de realizar esta infraestrutura no local, já é considerado perímetro urbano, 

as pessoas já pagam impostos, nada mais justo que os moradores possam se beneficiar 

da implantação desta infraestrutura no local. Pede que ouvido o Plenários, seja enviado 

Ofício de pesares ao Vereador Pedro Sérgio Aparecido, manifestando sentimentos pelo 
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falecimento de sua mãe Maria Lúcia Aparecido. Agradece a Sra. Presidente pela 

indicação do seu nome para participar como membro representante do Poder 

Legislativo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

(CMDRES), diz gostar muito de fazer parte de Conselhos, os quais são atuantes em 

nosso Município. Salienta que hoje os Conselhos estão desacreditados e sem estímulos 

para continuar atuando, lembra que antigamente os Conselhos recebiam uma 

subvenção da Prefeitura para sua manutenção anual, mas com a Criação da Lei Marco 

Regulatório que instituiu uma série de exigências, esta subvenção deixou de ser 

destinada aos Conselhos e isso faz muita falta, tornando-os desmotivados e 

desativados. Lembra que o Sr. Prefeito Cláudio assumiu um compromisso de melhoria 

quanto a esta questão, e temos que buscar a possibilidade dentro desta Lei vigente a 

volta da destinação da subvenção aos Conselhos de nosso Município. Fala da 

dificuldade dos membros dos Conselhos se deslocarem para outros Bairros para 

participarem de Reuniões, pois não tem a mínima condição para isso, se fazendo 

necessária esta ajuda financeira por parte da Prefeitura aos Conselhos. O Vereador 

Vitor Espedito Megda comenta seus requerimentos. Diz que os moradores próximos a 

COPASA estão reclamando do aparecimento de bichos peçonhentos em suas casas 

diante do mato alto no terreno próximo a este local. Pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo requerendo a colocação de manilhas na entrada da propriedade 

do Sr. Alexandre, Bairro Coelhos, pois a enxurrada desce com muita força por este 

local e danifica toda estrada. Salienta que foi feita operação tapa-buracos esta semana 

no local, mas, se faz necessário a colocação de manilhas nesta parte citada para 

contenção destas águas, em frente à fazenda do Sr. Renato. De uso da palavra a 

Vereadora Vanda Célia da Silva, pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

Municipal requerendo a colocação de faixas ou placas indicando a proibição de 

ambulantes, na Cidade, nos Distritos e Bairros de nosso Município, pois diante da 

pandemia a população fica exposta aos perigos de transmissão da doença trazida por 

estas pessoas que vem de diferentes locais, sem os mínimos cuidados necessários de 

proteção exigidas pelo Decreto Municipal de enfrentamento ao COVID 19. O Vereador 

Vanderlei solicita um aparte e diz que a nobre Vereadora foi muito feliz quanto a este 

requerimento, pois as pessoas que residem nos Bairros e Distritos de nosso Município 

aderiram aos protocolos de distanciamento e utilização de máscaras e estes ambulantes 

realizam seu trabalho sem o mínimo cuidado quanto a proteção a esta contaminação 

pelo COVID 19, entendemos que todos precisam trabalhar, mas precisamos respeitar 

o Decreto neste momento de pandemia e nos resguardar da melhor forma possível 

impedindo que esta doença avance em nosso Município. O Vereador Vitor Espedito 

Megda, solicita um aparte e diz que no Bairro Coelhos, ambulantes entram sem o 

menor cuidado de higienização, utilização de máscara e distanciamento, vendem seus 

produtos livremente, sem nenhum cuidado, colocando a saúde dos moradores em 
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perigo frente a esta contaminação pelo COVID 19. A Vereadora Vanda agradece os 

apartes e diz que as pessoas saem de suas casas para comprarem os produtos dos 

ambulantes, desprotegidas, sem máscara, correndo sério risco de se contaminar, uma 

vez que estes ambulantes vem de outras cidades e não sabemos se estão com vírus ou 

não. Salienta que passando a pandemia, se buscará uma forma para a atuação dos 

ambulantes novamente, mas que neste momento seja proibida esta prática em nosso 

Município. A Sra. Presidente comenta que na Reunião em que participou hoje também 

foi falado dos ambulantes, diz que a partir do dia 26/01/2021 estará proibida a entrada 

de qualquer ambulante em nosso Município, que não seja aqui de Cabo Verde, os 

fiscais estarão atuando com vigor e caso a população veja algum ambulante na Cidade, 

Distritos e Bairros que comunique ou denunciem aos fiscais, pois os mesmos estarão 

agindo na conformidade do Decreto de enfrentamento ao COVID 19, inibindo esta 

atuação dos ambulantes. Ressalta, que a feirinha de quarta-feira continuará 

acontecendo no centro da Cidade, pois são produtores de nosso Município que vendem 

seus produtos, os quais respeitarão o distanciamento e protocolo necessário para a 

segurança dos munícipes e suas próprias seguranças.   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.  

Nada mais havendo para tratar, encerra esta Sessão Ordinária e deixa marcada a 

próxima para o dia 1º de fevereiro (segunda-feira) as 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. 
 


