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

REALIZADA NO DIA 05 (CINCO) DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, no horário das 

dezenove horas, no Salão Nobre “Luiz Ornelas de Podestá”, edifício próprio da Câmara 

Municipal, sito à Praça São Francisco de Assis, nº 02, desta Cidade, sob a Presidência 

da Vereadora Maísa Renata Batista Gianini e Secretariada pelo Vereador Segundo 

Secretário, Vanderlei Aparecido Braga,  reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, 

em caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pelo Vereador Segundo-Secretário dos Senhores Vereadores de forma 

presencial: Daniel Galdino Barbosa Filho, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, 

Maísa Renata Batista Gianini, Pedro Sérgio Aparecido, e Vitor Espedito Megda e 

ausências do Vereador João Paulo de Morais e Vereadora Vanda Célia da Silva. Em 

seguida, a Sra. Presidente solicita ao Vereador Vanderlei Aparecido Braga 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, e solicita a Assessora Legislativa, Sra. Auricélia Martins da Silva 

Prado, que proceda a leitura das correspondências constantes no expediente, as quais 

ficarão arquivadas nas dependências da Secretaria da Câmara. Em seguida, passa-se ao 

USO DA TRIBUNA LIVRE. A Sra. Presidente convida as Senhoras Cláudia Leite Viana 

e Maria Cândida Batista Luiz, para realizarem divulgação da semana Nacional da 

Pessoa com deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema “Superar barreiras para 

garantir a inclusão”, semana esta, que todos os anos é comemorada em nosso país. 

De uso da palavra as Sras. mencionadas acima agradecem pela oportunidade em 

estarem aqui nesta noite divulgando os trabalhos realizados na APAExãozinha de Cabo 

Verde e passa a palavra ao Assistente Social Sr. Rodrigo o qual fará uma explanação 

sobre a importância desta semana para divulgação das pessoas com deficiência. Diz se 

sentir honrado em estar aqui nesta Casa Legislativa levando ao conhecimento de todos 

esta semana que foi do dia 21 a 28 de agosto em comemoração as pessoas com 

deficiência intelectuais múltiplas, salienta que esta semana é comemorada desde o ano 

de 1963em nosso país e em 2017 foi instituída como Lei nacional. Diz se tratar de uma 

conquista muito grande essa divulgação, pois infelizmente essas pessoas não são vistas 

como iguais na sociedade e na APAE se trabalha esta equidade junto as demais pessoas 

da sociedade. Diz que a APAE é uma Organização do 3º setor que complementa a 

atuação do serviço público. Salienta que a luta das pessoas com deficiência é muito 

antiga em todo mundo. Diz que o Município de Cabo Verde é muito positivo quanto 

ao trabalho desempenhado junto a APAE, quanto a disponibilidade de suas Secretarias, 

Departamentos e outros serviços. Ressalta que a Sra. Maria Cândida é pioneira na 

implantação da educação especial na APAE, proporcionando aos alunos esta igualdade 

perante as pessoas da sociedade. Diz que a entidade está devidamente credenciada 

junto a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, pois todos tem direito a 

Educação. Lembra da luta travada junto a Secretaria de Educação do Estado buscando 

o direito das pessoas idosas que cursavam a pré-escola, para que pudessem terminar e 

concluir seu ciclo escolar. Lembra que em 2018 finalizou-se o EJA até o 9º ano, 
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passando a oferecer outros serviços importantes para qualidade de vida das pessoas 

com deficiência. Hoje existe somente o EJA para fases iniciais até o 5º ano. Ressalta 

que a APAE de nosso Município oferece serviços voltados a saúde e Assistência Social, 

com habilitação e reabilitação das pessoas e é credenciada junto ao Ministério da 

Cidadania. Realizam serviços de Assistência Social com os alunos que terminam seus 

estudos e batalham por conseguir inseri-los dentro da sociedade de forma efetiva, diz 

não ser uma caminhada fácil, mas que a passos lentos vão acontecendo de forma 

significativa. O tema “Superar barreiras para garantir a inclusão” retrata todo este 

trabalho realizado na APAE, e precisamos ainda superar a barreira do preconceito. Diz 

que os alunos participam desta inclusão no Instituto Federal de Muzambinho, os quais 

são referência as demais APAEs da região, eles realizam atividades juntamente com os 

alunos do Instituto. Ressalta que pessoas com deficiência são consideradas pessoas  

doentes, o que não é verdade, elas apenas possuem uma característica diferente. 

Comenta sobre a alta demanda de pessoas que necessitam deste atendimento na APAE. 

Fala das dificuldades encontradas para a manutenção da entidade como: financeira, de 

pessoal, dificuldade com a adaptação de alguns alunos, mas continuam sempre lutando, 

se organizando e tentando ocupar espaço dentro da sociedade. Fala que há muito o que 

percorrer e que a sociedade e os Poderes precisam ter mais conhecimentos sobre tudo 

o que acontece na instituição APAE. Diz que Cabo Verde hoje através desta parceria 

firmada demonstra a importância para a divulgação e atenção a este trabalho tão 

importante junto as pessoas com deficiências intelectuais múltiplas. O Vereador Luiz 

Carlos de uso da palavra parabeniza e reconhece todo trabalho realizado pela APAE 

de Cabo Verde e pelo serviço prestado as pessoas com deficiência. Fala que já 

participou deste processo e acompanhou de perto toda dificuldade encontrada para a 

manutenção da entidade. Ressalta toda organização, eficiência e doação de todas 

pessoas que lá trabalham e prestam este atendimento de excelência a estas pessoas tão 

especiais de nossa comunidade. Indaga ao Sr. Rodrigo sobre quantas pessoas são 

assistidas pela entidade APAE. O Sr. Rodrigo responde que são 27 assistidos pela 

Assistência Social e  28 na parte educacional, são em torno de 60 alunos assistidos pela 

APAE, com demanda crescente. A Sra. Presidente agradece a participação do Sr. 

Rodrigo e demais representantes da APAE aqui nesta noite, trazendo informações 

importantíssimas sobre o trabalho realizado pela instituição junto as pessoas com 

deficiências físicas intelectuais múltiplas em nosso Município. Comenta que na quinta-

feira passada participou de atividades e rodas de conversa naquela instituição onde 

presenciou a potencialidade e expressividade dos alunos que lá frequentam. Fala da 

aluna que sonha em ser radialista e que em visita a rádio da cidade demonstrou toda 

desenvoltura e talento para ser uma radialista. Encenaram com os alunos, colocando-

os no papel de Vereadores, e eles sem rodeios identificaram a necessidade de 

acessibilidade, mais veículos apropriados para o transporte das pessoas com deficiência 

física, mais estímulos e investimentos na educação, pois trata-se de um direito de todos, 

ou seja, possuem uma visão diferenciada das necessidades em nosso Município, e, são 

muito além de nós. Deixa esta Casa a disposição para quando dela necessitarem para 

divulgação e apresentação dos seus trabalhos. Fala que está em andamento a realização 

de uma reforma e instalação de plataforma para uma maior acessibilidade as pessoas 
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com deficiência e assim que estiver tudo pronto, convidará os alunos da APAE para 

participarem de uma Reunião aqui nesta Casa para uma maior interação dos alunos 

junto aos Vereadores. O Sr. Rodrigo diz que esta será mais uma grande conquista aos 

alunos da APAE e se compromete a tirar fotos e realizar gravação do evento para 

destina-la a Confederação das APAEs. Lembra que um aluno da APAE de Santa Rita 

de Caldas sonhava em ser Vereador e passou por um processo de aprendizagem sobre 

o que é a política e em 2019 foi candidato a Vereador e ficou como suplente com uma 

votação bastante expressiva, demonstrando mais uma vez a capacidade das pessoas 

com deficiência e que na realidade possuem apenas característica diferente. 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 não há inscritos 

para 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 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 das 

mesmas, averiguando seu conteúdo. A Ata é aprovada pelos(as) Vereadores(as) 

presentes, sem emendas. A Sra. Presidente encaminha o Projeto de Lei Complementar 

nº 191/2022 que, INSTITUI PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO 

FISCAL COM A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE – REFIS CABO 

VERDE E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 2.229/2022 que, AUTORIZA 

MAJORAR, EM 20% O LIMITE PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 

NO ORÇAMENTO-PROGRAMA, VIGENTE NO EXERCÍCIO DE 2022 E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei nº 2.230/2022 que, AUTORIZA A MAJORAÇÃO DO 

VALOR DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CISLAGOS E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais 

Comissões Permanentes para discussão, apreciação, elaboração de Parecer e votação 

em Plenário. 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. De uso da palavra o Vereador 

Daniel Galdino Barbosa Filho reitera pedido para que seja realizada irrigação da saída 

do Bairro Chapadão ao menos dia sim, dia não, devido a grande quantidade de poeira 

existente no local, por consequência do grande fluxo de veículos pesados que transitam 

neste trecho da estrada, lembrando que o caminhão tanque passa por ali todos os dias 

quando vai para estrada que dá acesso ao Distrito de serra dos Lemes, podendo no final 

da tarde realizar esta irrigação e minimizar o transtorno aos moradores próximos deste 

local.  Requer ainda que seja finalizada a limpeza do Ribeirão Assunção, pois a mesma 

foi feita somente até nas proximidades da residência da Sra. Bethe e entrada para o 

cafezal dos Sres. Flávio/China, e alguns moradores próximos ao local estão reclamando 

do problema causado por uma curva existente no ribeirão. Ressalta que o muro da casa 

da Sra. Fernanda está sendo danificado devido o assoreamento do barranco, trata-se de 

um trecho pequeno que necessita de limpeza e retirada desta curva, a fim de se melhorar 

o fluxo da água no ribeirão, ainda mais com início da época chuvosa. De uso da palavra 

o Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta mais uma vez sobre a Pracinha 

existente na Rua Frei Martinho, diz que já foi realizada a poda da árvore lá existente, 
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mas os moradores próximos ao local pedem que seja feita uma manutenção na 

Pracinha, pois o local encontra-se totalmente danificado. Requer a pedido dos 

moradores do Bairro São João, que seja instalado um parquinho infantil naquele Bairro 

para que as crianças tenham um local para brincar e uma forma de lazer e descontração. 

Reitera pedido para que seja instalada uma academia ao ar livre no Bairro São Miguel, 

para que os moradores do local tenham um local para praticarem suas atividades físicas. 

Reitera pedido de instalação de uma placa indicando “PROIBIDO JOGAR LIXO E 

ENTULHOS” em um terreno localizado ao lado do campo de futebol do Distrito de 

Serra dos Lemes e que seja instalada uma cerca neste terreno que é de propriedade da 

Prefeitura, a fim de se inibir esta prática de alguns moradores do local. O Vereador 

Vitor Espedito Megda de uso da palavra reitera pedido de poda de algumas árvores 

existentes nas proximidades da Escola Municipal Pedro Souza Melo, no Bairro 

Coelhos, pois as copas das mesmas estão em contato com a rede elétrica, podendo 

ocasionar curto circuito e ferir as crianças e demais pessoas que transitam pelo local. 

Requer que seja instalada uma rede de proteção atrás do gol existente na escola do 

Bairro Coelhos, pois durante a prática de esportes no local a bola está sendo 

arremessada na horta lá existente e danificando as verduras.  De uso da palavra o 

Vereador Pedro Sérgio Aparecido requer que seja passada a máquina nas estradas 

rurais dos Bairros Córrego e Barba do Bode, pois as mesmas estão necessitando de 

reparos antes que se inicie o período chuvoso. A Sra. Presidente consulta todos 

Senhores Vereadores, se estão de acordo com o 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 Projeto de 

Lei e encaminhado nesta Casa Legislativa. Solicita a Vereadora Secretária Vanda que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.228/2022 que, AUTORIZA 

A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, ESTADO DE MINAS GERAIS, 

NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA 

ALAGO – CIMLAGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Sra. Presidente submete o 

referido Projeto a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores 

Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a 

aprovação do Projeto de Lei. Parecer. Apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça 

e redação, a propositura recebeu parecer favorável à sua discussão e votação em 

plenário, pois não encontra nenhum óbice legal quanto a sua matéria e forma, bem 

como, quando da sua elaboração, foram respeitadas as legislações pertinentes ao 

assunto. Apreciado pelas demais comissões permanentes, o projeto recebeu parecer 

favorável à sua discussão e votação em plenário, pois o mesmo busca, mediante a 

presente propositura, ratificar o protocolo de intenções do Consorcio Intermunicipal 

Multifacetário dos Municípios da ALAGO-CIMLAGO, com a finalidade de constituir o 

consórcio público de cooperação entre os entes federados participantes, visando a 

realização de serviços de interesse comum, com custos reduzidos, sem a 

obrigatoriedade de pagamento de contribuições ou mensalidades. O Projeto é aprovado 

por todos Vereadores presentes, sem emendas. Submete o referido Projeto à votação 

dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. O Projeto é 

aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emenda. A Sra. Presidente anuncia a 

aprovação dos Projetos de Lei de nº 2.228/2022, por todos Vereadores(as) presentes, 
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sem emenda.  A gravação desta Reunião fica salva em arquivo eletrônico em sua 

integralidade, caso haja alguma dúvida por parte de algum Vereador sobre sua fala, 

devendo o Vereador se manifestar em tempo hábil, para a devida correção, antes da 

aprovação desta Ata. Nada mais havendo para, para constar, agradece a presença de 

todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 12 de setembro de 

2022 (Segunda-Feira) ás 19:00 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 Morais 

 

_________________________________   __________________________________ 

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. 

 

 


