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

REALIZADA NO DIA 09 (NOVE) DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

 

Aos nove dias do mês de agosto 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 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, 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. 

Em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Consulto os Senhores Vereadores 

se estão de acordo em conceder a palavra ao Senhor Mateus Corsini Caixeta, 

extensionista agropecuário da EMATER de Cabo Verde MG, que falará sobre os 

prejuízos e impactos causados pela geada em nosso Município e quais as providências 

a serem tomadas pelos produtores a fim de ajuda-los a buscar auxílio governamental. 

Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis a concessão da palavra. De uso 

da palavra Sr. Mateus fala dos EFEITOS DAS GEADAS DO DIA 20/07/2021 CABO 

VERDE-MG LEVANTAMENTO REALIZADO PELA EMATER-MG. O município de 

Cabo Verde, foi afetado pela forte geada ocorrida na madrugada do dia 20 de julho de 

2021. De acordo com os relatos de produtores e moradores, geada de tal magnitude foi 

verificada pela última vez no ano de 1994. Desta vez, a geada afetou diversas culturas, 

em locais que a tempos não afetava, como lavouras de café, frutíferas e pastagens 

principalmente. Como é a principal cultura implantada no município, os olhares se 

voltaram principalmente para os danos causados às lavouras de café. Houve danos 

significativos principalmente em lavouras jovens. A Explicação para isso é que com o 

passar dos anos sem a ocorrência de geadas fortes, os cafeicultores foram baixando as 

cotas de plantio, formando lavouras em locais cada vez mais baixos, que infelizmente 

desta vez foram fortemente afetados. Formação de geadas As geadas são eventos 

climáticos, que ocorrem durante o inverno, principalmente na região Sul, em parte da 

região Sudeste e com menus frequência na região Centro-Oeste do Brasil. Durante a 

geada ocorre a formação de gelo na superfície, através do congelamento do orvalho e 

do processo de sublimação do vapor de água presente na atmosfera, que entra em 

contato com a superfície em temperaturas próximas aos 0°C. É comum a ocorrência de 

geadas em temperaturas abaixo da casa dos 5°C, isso porque as superfícies podem 

apresentar temperaturas até 5°C menores que a temperatura ambiente. A presença de 
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frentes frias (massas de ar polar principalmente) favorecem a formação de geada, que 

também é favorecida pela baixa umidade do ar e pela ocorrência de noites de céu limpo, 

o que favorece a perda do calor das superfícies para a atmosfera de maneira rápida e 

acentuada. Durante a madrugada, com a perda de calor da superfície para a atmosfera, 

ocorre o resfriamento do ar atmosférico, e este tende a ficar mais denso, escoar pelos 

vales e encostas se acumulando nas regiões mais baixas do terreno, e nesses locais onde 

ocorre o acúmulo do ar frio, ele fica mais tempo em contato com as superfícies, 

formando o gelo. Do ponto de vista agronômico, geada é a morte do tecido vegetal 

ocasionado a partir de um estresse sofrido pela exposição a uma temperatura muito 

baixa, onde cada planta apresenta a queima em uma temperatura diferente. Bananeiras 

apresentam letalidade dos tecidos à temperatura de -1°C, o citros apresenta letalidade 

à temperatura de -5°C, o cafeeiro apresenta morte das folhas a partir de -3,5°C e ramos 

em -2°₢. As geadas podem ser de diferentes tipos, geadas de advecção ou de radiação. 

Nas geadas de advecção ocorre a desidratação dos tecidos das plantas pela ação de 

ventos frios e secos, principalmente vindos do Sul. As geadas de radiação são as 

descritas acima, onde ocorre a formação de gelo nas superfícies em noites de frio 

intenso e tempo seco. Geadas de radiação são divididas em: • Geadas brancas, onde o 

ponto de orvalho é próximo de 0°₢, e ocorre apenas a deposição de gelo na superfície 

vegetal. • Geadas negras, onde as temperaturas atingidas são mais baixas, e ocorre a 

morte do tecido antes mesmo da formação do gelo na superfície. • Geadas de canela, 

onde ocorre o escorrimento da brisa catabática morro a baixo muito próxima à 

superfície, causando o congelamento dos vasos condutores das plantas, e posterior 

morte da parte aérea. A formação de geadas pode ser prevista com antecedência através 

de acompanhamentos meteorológicos, e hoje com a rapidez das informações, o 

produtor tem acesso à informação das possibilidades de geadas com certa antecedência, 

e pode buscar se prevenir, em alguns casos é claro, de forma a minimizar os efeitos 

danosos deste evento climático. O acompanhamento destas informações é importante, 

e deve ser feito através de fontes de informações confiáveis. É importante também o 

produtor conhecer sua propriedade, entender como funciona o microclima local, e a 

partir disto, planejar as ações que deverão ser feitas para mitigar os efeitos da geada, 

seja fazendo um planejamento de plantio, seja contratando um seguro. Impactos das 

geadas no município de Cabo Verde-MG No dia 20 de julho, a Estação Meteorológica 

da Cooxupé, localizada no Núcleo Cabo Verde da Cooxupé, localizado às margens da 

rodovia que liga Cabo Verde a Muzambinho, no Bairro Retiro, registrou a temperatura 

de -2,4°C durante a madrugada, tendo registrado também, a mínima de 0,4°C na 

madrugada do dia anterior (19 de julho). Temperaturas abaixo dos 0°C voltaram a ser 

registradas na semana seguinte, quando na madrugada do dia 30 de julho, os 

termômetros registraram -1°C, já tendo registrado 1,1°C no dia anterior (29 de julho), 

nestas datas voltaram a ocorrer geadas, porém com menor severidade que as da semana 

anterior. Lembrando que temperaturas inferiores a 5°C já são oportunas para a 

formação de geadas. Cafeicultura O município de Cabo Verde conta com um dos 

maiores parques cafeeiros do Estado, com aproximadamente 10.400 hectares plantados 

em café. Apresenta boas condições para o pleno desenvolvimento da cultura, estado 

situado em altitudes entre 900 e 1200 metros acima do nível do mar, apresenta um 
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ótimo índice pluviométrico bem distribuído ao longo do período de vegetação do 

cafeeiro. A grande maioria do território de Cabo Verde é caracterizada por declividades 

moderadamente acentuadas, com poucas planícies e chapadas, sendo predominante a 

cafeicultura de montanha. Este é um dos fatores que impactaram no baixo número de 

cafeeiros afetados pela última geada, pois em ambientes assim não há o acúmulo de ar 

frio nas encostas, onde estão localizados os plantios de cafeeiros. Em levantamento 

realizado, verificou-se que entre 6 a 10% das lavouras foram afetadas de forma leve a 

moderada pela geada, com redução de 25 a 50% da produção esperada para a próxima 

safra, e que 1 a 5% das lavouras tenham sido afetadas de forma moderada a severa, 

com redução de 50 a 100% para a próxima safra. São estimados prejuízos na ordem de 

20.000 a 25.000 sacas de café para a colheita 2021/2022. Outro fator que influenciou 

negativamente a magnitude da geada foi que o município vem de uma safra baixa, 

então a maioria das lavouras estão vegetando para produzir na próxima safra, e isto 

causa um impacto maior do que a geada em um ano de carga alta, pois naturalmente as 

lavouras não produziriam no próximo ano. Bovinocultura O município conta com 

muitas áreas em pastagens, especialmente em locais baixos, onde não se pode realizar 

o plantio de café, destinadas principalmente para a bovinocultura de corte, e também 

para a bovinocultura de leite. Estima-se que das áreas de pastagens, 80% foram 

afetadas em algum grau pela geada. As gramíneas encontradas são pastagens naturais, 

principalmente nas várzeas, e nas áreas formadas, principalmente gramíneas do gênero 

Brachiaria, que são altamente susceptíveis à queima por geada. Já existem alguns 

materiais deste gênero que são tolerantes à geada, porém não existem pastagens com 

essas gramíneas no município. As pastagens já estavam muito debilitadas, devido a 

condição de seca que o município enfrentou neste ano, estando a quem das condições 

necessárias para suportar o gado durante o período das secas, o evento das geadas reduz 

ainda mais o volume das pastagens, fazendo o capim perder nutrientes e palatabilidade, 

além de atrasar a brotação que acontece com as primeiras chuvas somente em setembro. 

Uma atenção maior se deve à bovinocultura de leite, pois geralmente o alimento do 

gado e leite é estocado através da ensilagem de milho, sorgo e capineiras, para suprir 

as vacas durante o período das secas, porém este ano, devido às condições de seca, as 

culturas que foram ensiladas não se desenvolveram bem, acarretando em uma menor 

quantidade de alimento armazenado, fazendo com que o gado dependesse mais das 

pastagens neste período. Fruticultura O município conta com poucas áreas destinadas 

a frutíferas, se resumindo basicamente a abacate, citros e banana, destas a bananicultura 

foi a mais afetada. A banana sofre danos em temperaturas na casa de -1°₢, sendo uma 

das plantas mais sensíveis às geadas. Nos bananais visitados, todos em locais 

susceptíveis à geada, a perda foi da ordem de 100%. O citros são os menos afetados, 

com letalidade das folhas a partir dos 5°C, porém observou-se queima de muitas plantas 

nos pomares do bairro das Corujas, na divisa com o município de Botelhos. Os pomares 

de abacate visitados foram os menos afetados, resistindo bem ao frio. Olericultura Com 

pouca tradição na olericultura, o município tem pouquíssimas áreas de plantio 

comerciais. A maior área encontrada no município é um plantio de cenoura, localizado 

no Bairro Campino, próximo a divisa com o município de Divisa Nova, porém a 

cenoura não é afetada pela geada. As hortas caseiras de plantios menores são usadas 
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para manter o consumo doméstico, e o excedente é vendido a vizinhos, porém com a 

geada afetando essas plantações, ocorrerá uma procura maior por esses produtos nos 

supermercados e hortifrútis, podendo inflacionar os preços e até causar 

desabastecimento. Distribuição das geadas no município, como comentado 

anteriormente, a geada é mais danosa em planícies, pois não há o escoamento do ar frio 

para partes mais baixas, e assim afeta áreas mais extensas. Geograficamente a 

distribuição das geadas no município acompanhou esta premissa, afetando áreas mais 

baixas e mais planas. A região Sul do município foi a mais afetada. É nela que se 

encontram as menores altitudes (próximos aos 900 metros), e as áreas mais planas, 

também ali a divisa com o município de Botelhos é separada pelo Rio Cabo Verde. 

Essa região mais baixe se alonga até aproximadamente metade do território do 

município. A região ao norte já é caracterizada pelo relevo montanhoso, com maior 

presença de vales e encostas, e áreas com maior declividade, além de uma elevação de 

altitude em relação à região Sul, apresentando altitudes médias na casa dos 950 metros 

na sub-região Nordeste e 1000 metros na subregião Noroeste. O Vereador Vitor 

Espedito Megda indaga se os laudos a serem emitidos pela EMATER serão pela 

incapacidade do produtor pagar seu débitos? Aí o produtor ficará sem crédito? Mateus 

responde que não, pois o laudo somente comprovará que o produtor teve uma área X 

afetada pela geada, não se podendo falar em quebra de produção e produtividade, este 

primeiro laudo está sendo feito de acordo com o problema visível da área atingida pela 

geada e num segundo momento outro laudo com os dados das reais perdas do produtor 

de acordo com a expectativa futura dessa produção. Diz que a EMATER está 

atendendo na Avenida Oscar Ornelas, nº 68, ao lado do posto de atendimento do Banco 

Bradesco. A Vereadora Vanda indaga se já algum tipo de ajuda efetivada, alguma ação 

promovida pelos Governos Federal e Estadual aos produtores, algum tipo de 

financiamento, linha de crédito, empréstimo com juros mais baixo, etc. Mateus diz ser 

esta atitude da Câmara Municipal muito interessante, buscando informações para 

elaboração de um documento a Ministra da Agricultura, e por alto, diz ter a informação 

de que o Governo Federal liberará cerca de um bilhão de reais para reforma das 

lavouras de café, via FUNCAFÉ, uma linha diferente com juros mais altos, que o 

PRONAF que é destinado a agricultura familiar com juros mais baixos. O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga comenta sobre a dificuldade encontrada pelo produtor que 

já possui o PRONAF e que não poderá participar do FUNCAFÉ, e se ele já não tem 

condições de pagar o PRONAF e ainda tem sua lavoura toda danificada, como irá 

conseguir recursos para quitar suas dívidas?  Teria que ter algumas brechas ao menos 

temporárias para estas situações atípicas causadas pela geada. Mateus concorda e diz 

que isso tem que ser feito urgentemente, pois o produtor afetado pela geada não terá 

como comprovar sua safra futura para quitar o PRONAF. O Vereador Daniel Galdino 

Barbosa Filho diz que este PRONAF acaba sendo uma enganação, pois se o produtor 

não tem o recurso necessário para pagar o mesmo, precisa pegar dinheiro emprestado 

com terceiros para pagar e conseguir o valor através do banco novamente, é só 

dificuldades para o povo brasileiro. O Vereador Vitor sugere que seja colocado no 

Ofício a ser elaborado o pedido de pagamento apenas dos juros do PRONAF e que o 

valor do capital seja parcelado para anos futuros. O Vereador Vanderlei fala que esta 
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prorrogação de dívida, acaba por deixar o produtor sem linha de crédito também no 

Banco que é feito o PRONAF. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro ressalta a importância 

deste Ofício que será elaborado por esta Casa, pois solicitaremos que este aporte de um 

bilhão de reais do Governo Federal seja destinado também a linha de crédito do 

PRONAF, com um maior parcelamento e sem cortar a linha de crédito do produtor nos 

anos seguintes,  até que seja recuperada sua plantação. Mateus esclarece que dentro do 

PRONAF para renovação de lavouras existe uma outra linha de crédito que o produtor 

pode acessar. Trata-se do PRONAF investimento, onde terá dez anos para pagar e três 

anos de carência, o produtor faz uma DAP e a partir da autorização do responsável do 

técnico para vistoria do banco, ao local onde acontecerá o plantio, se aprovado, se 

consegue este recurso. O Vereador Vitor diz que se faz necessário uma maior atenção 

ao pequeno produtor que possui o PRONAF, pois é séria a situação do produtor, se faz 

necessária uma mudança neste sistema. A Vereadora Maísa diz que aqui estamos dando 

algumas sugestões e pudemos a partir da explanação do Sr. Mateus ter a visão do que 

poderá a vir acontecer daqui alguns anos, com impactos financeiros futuros, mas 

acredita que algumas portas irão se abrir e apresentaremos as sugestões necessárias 

para melhorias aos nossos produtores rurais,   manifesta agradecimento ao Sr. Mateus 

por sua presença nesta Casa fazendo esta explanação sobre a dificuldade encontrada 

pelos agricultores em nosso Município, diante da geada que afetou as plantações, deixa 

esta Casa a disposição para prestar esclarecimentos a população quando necessitar  e 

diz que quando o Ofício à ser encaminhado à Ministra da Agricultura for elaborado por 

esta Casa, gostaria que ele desse uma lida para agregar ideias e termos próprios da 

agricultura para sermos certeiros em nossas reivindicações. Mateus se coloca à 

disposição. Em seguida a Senhora Presidente indaga ao Segundo Secretário, Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga se há algum inscrito para utilização da palavra livre. O 

Vereador Segundo Secretário informa que está inscrito o Vereador Daniel Galdino 

Barbosa Filho e Vereadora Maisa Renata Batista Gianini. De uso da palavra o Vereador 

Daniel comenta sobre abaixo assinado que em conjunto com os 

proprietários/moradores do Bairro São Benedito, estarão apresentando, requerendo ao 

Poder Executivo Municipal, que seja providenciado, com a máxima urgência possível, 

a criação da rua e construção da ponte que fará ligação do Bairro São Benedito com a 

Rua Prefeito Francisco Eliziário de Souza, a qual servirá de atalho, facilitando o acesso 

às demais localidades da cidade. Diz que uma pessoa paga por este Vereador estará 

passando na casa das pessoas residentes no referido bairro para colher assinaturas e 

número de seus documentos para que em Reunião futura possa encaminhar este abaixo 

assinado ao Executivo em forma de Ofício por esta Casa. Comenta sobre as 

dificuldades encontradas pela Sra. Giovana e Sr. “Carneiro” para conseguirem 

alimentos para vários cães que possuem em sua propriedade, diz que os mesmos 

residem no Bairro Espírito Santo e estão precisando muito da colaboração das pessoas 

com ração ou até mesmo comida para estes animais. Diz que a Sra. Bernadete 

promoveu uma rifa para ajudar na compra de ração para estes animais e o programa de 

castração do Município já promoveu algumas castrações de animais deste local, 

surgindo algum efeito positivo com a prática, mas nem todos ainda foram castrados e 

a procriação dos animais ainda é grande no local. Pede que quem puder colaborar entrar 
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em contato com a Bernadete. A Vereadora Vanda solicita um aparte e diz ter 

conhecimento do problema e que são cerca de setenta cães, que estão passando por 

necessidade de ração/comida. Diz que a Sra. Giovana faz um apelo aos donos de 

comércios para que façam doação de produtos vencidos como: fubá, arroz ou qualquer 

outro produto que possa ser cozido para alimentar estes cães, quem possui restaurante, 

que doe as sobras dos alimentos também. Toda ajuda será bem vinda e pede que entre 

em contato com a Sra. Bernadete, que ela pegará a doação e levará até a propriedade 

da Sra. Giovana. A Vereadora Maísa solicita ao Vereador Juscelino Tereza que assuma 

a cadeira presidencial, para que eu possa utilizar da palavra na Tribuna Livre, de acordo 

com o Regimento interno desta Casa Legislativa. De uso da palavra cumprimenta todos 

os pais pelo dia comemorado no domingo dia 08/08, rogando a Deus que lhes dê muita 

saúde, proteção e sabedoria para bem criar e educar seus filhos. Diz que esteve no dia 

de hoje juntamente com a Vereadora Vanda, Vereador Juscelino e Sr. Prefeito 

Municipal na Cidade de Guaxupé, sede da AMOG, onde reuniram-se com a Assessoria 

do Governador Romeu Zema. Diz que foi uma Reunião muito proveitosa e foi 

solicitado pelo Prefeito Cláudio empenho do Governador para a instalação de um 

Distrito Industrial no Município de Cabo Verde e Programa relacionado a construção 

de casa populares, beneficiando com isso as pessoas que ainda não possuem suas casas 

próprias e possuem uma menor renda. A Vereadora Vanda solicita um aparte e diz que 

foi debatido o assunto referente as perdas e impactos causados pela geada junto aos 

produtores de nosso Município e foi solicitado a assessoria para que intercedessem 

junto ao Governador viabilizando uma ajuda a estes produtores que foram tão 

prejudicados. O Vereador Vanderlei de uso da palavra reforça a importância do laudo 

emitido pela EMATER aos produtores rurais, com a finalidade de possibilidade de 

ajuda financeira para manutenção das perdas causadas pela geada neste ano de 2021. 

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. Na sequência, encaminha 

o Projeto de Lei nº 2.180/2021 que, AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CABO VERDE A 

RECEBER DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM TRANSFERÊNCIA, DE 

FORMA DEFINITIVA, ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA 

ESTADUAL E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei Complementar nº 

180/2021 que, CRIA NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE CABO 

VERDE, LEI COMPLEMENTAR Nº 086/2013, A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESTABELECE SUA ESTRUTURA 

E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

demais Comissões Permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer e 

apreciação 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. O Vereador 

Daniel Galdino Barbosa Filho comenta que sobre serviço realizado com máquinas na 

Rua Praia Formosa, o qual ficou muito bom por sinal e diante desta melhoria nesta 
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estrada o fluxo de veículos grandes e pequenos aumentou muito ocasionando muita 

poeira, pincipalmente na altura do nº 1470, assim os moradores pedem que ao menos 

uma vez na semana seja feita a irrigação da referida Rua para amenizar esta situação 

de poeira para os moradores próximos a esta localidade. Comenta sobre uma casinha 

existente ao final da Rua Praia Formosa, próximo ao entroncamento que dá acesso à 

BR-146, e Fazenda Oscarlina, nas proximidades da COOXUPÉ, (-21.4661937, -

46.4028997, localização google maps). Salienta-se que o referido imóvel está 

desabitado e transformou-se em ponto de utilização de drogas, brigas constantes no 

local e tentativas de roubos a propriedades vizinhas,  e, tendo em vista que se encontra 

em área pertencente ao DNIT, necessário se faz que as providências ou autorizações 

para solucionar a questão partam deste departamento. Ressalta o trabalho da polícia 

militar que vai ao local, mas não pode fazer nada, pois trata-se de uma construção feita 

em área de domínio do DNIT necessitando de uma autorização para demolição do local 

ou outra providência cabível. Assim, pede que o Executivo Municipal interceda junto 

ao DNIT buscando uma solução para este problema que vem incomodando e 

amedrontando muito os moradores próximos a este local. O Vereador Luiz Carlos 

solicita um aparte e diz que na gestão passada apresentou vários requerimentos com 

este mesmo teor e a dificuldade era que quando a Prefeitura verificar o local havia 

sempre alguém morando, a desculpa dada na ocasião era essa e impossibilitava 

qualquer providência da administração da época. O Vereador Daniel diz que no 

momento não existe ninguém residindo no local, mas os moradores próximos dizem 

que a partir das 17 horas os usuários de drogas começam chegar nesta casa, causando 

medo e transtornos as pessoas que residem próximas a este local. Sugere então que um 

Ofício seja encaminhado ao Ministério Público solicitando uma resolução para este 

problema. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte e diz ter conhecimento 

de uma pessoa que construiu um barraco as margens da rodovia próxima a Cidade de 

Monte Belo e foi determinado pelo Ministério Público que o Município pagasse aluguel 

de uma casa para esta pessoa morar. Assim, acredita que se não há morador no local a 

administração tem autonomia e pode sim demolir a referida casa. A Vereadora Maisa 

comenta que no início do ano apresentou este requerimento ao Executivo solicitando 

providências quanto a esta questão e a resposta dada pelo Executivo foi que esta área 

onde a casa está construída é de detenção do DNIT, então cabe a nós e ao Executivo 

buscarmos junto ao DNIT esta autorização para solucionarmos este problema. Diz que 

foi informada que atualmente a situação de ocupação para práticas ilícitas está pior que 

quando aqui fez seu requerimento. O Vereador Daniel pede que o Executivo encaminhe 

ao local um responsável pela assistência social e caso haja pessoa necessitando de 

inclusão a algum programa social que se faça esta integração e auxilie este possível 

morador, agora caso não haja que se providencie a demolição da casa lá existente. 

Requer que seja oficiado ao Executivo e este ao Comitê do COVID a solicitação de 

flexibilização de horário para bares que possuem jogos de sinuca, pois trata-se de um 

complemento de renda dos mesmos, através de campeonatos realizados e fichas 

vendidas diariamente. O Vereador Juscelino Tereza solicita um aparte e diz que 

também fez este mesmo requerimento por escrito que também será apresentado hoje, 

o qual reforça o pedido do Vereador Daniel. Requerimentos do Vereador João Paulo 
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de Moraes: a) Requer a pedido do morador Alex do Bairro Rural Cateto, que sejam 

finalizados os serviços de manutenção e cascalhamento daquela estrada, pois em cerca 

de três quilômetros dessa estrada não foram feitos os serviços e o trecho está em estado 

precário de conservação. Pede ainda, que seja retirada a grande quantidade de terras 

que ficaram depositadas nas laterais dessa estrada onde foi realizado o serviço. b) 

Requer que seja disponibilizado máquina e tábuas para a construção de um mata-burros 

no bairro graminha, o proprietário próximo ao local Sr. Alex já possui as vigas de 

madeira, necessitando apenas da máquina retro-escavadeira e tábuas para 

complementação do mesmo, facilitando com isso a passagem de gado pelo local.  O 

Vereador Vitor Espedito Megda de uso da palavra informa que foram enviados 

maquinários para finalizar os serviços na estrada do Bairro Coelhos e por algumas 

vezes foi enviado o caminhão pipa para fazer a irrigação de alguns trechos desta 

estrada, principalmente próximo a UBS do Bairro. Assim, pede que o Executivo 

autorize esta realização de irrigação destes pontos críticos, com muito acúmulo de 

poeira, de uma a duas vezes por semana, amenizando assim os transtornos aos 

moradores do local e para se evitar acidentes com veículos nestes locais. O Vereador 

Vanderlei Aparecido Braga compartilha e reforça este mesmo pedido do Vereador 

Vitor, diz ter tirado fotos e enviado ao Prefeito, pois em alguns locais destas estradas 

rurais está perigoso demais diante do acúmulo de tenta poeira, próximo a UBS, 

próximo a casa do nobre Vereador, próximo ao barracão do Conselho, são locais onde 

a poeira está muito alta e o pneu dos veículos chega a deslizar, trata-se de uma situação 

complicada e necessita desta irrigação ao menos duas vezes na semana. Comenta que 

há poucos dias fez um requerimento solicitando a instalação de uma lixeira grande 

próximo a entrada do trevo da Cidade e foi informado que seu pedido foi acatado e a 

mesma será instalada no local.  O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e 

diz que o munícipe Ivair assistindo a Reunião e está manifestando agradecimento pelo 

serviço com máquinas realizados no Bairro Coelhos. Luiz Carlos salienta que 

infelizmente resolve-se um problema e acaba sem intenção causando outro, melhora-

se as estradas quanto a questão dos buracos e cria-se o problema da poeira, mas aos 

poucos vai se buscando por soluções e amenizando o problema da população em geral. 

E diz que falará com o Prefeito quanto a esta questão. Diz ter passado na estrada rural 

próximo a propriedade do Sr. Quim do Chico Neto e o Vereador Daniel tem razão, 

quando na Reunião passada falou sobre os problemas lá existentes e o mais rápido 

possível será feita a manutenção daquela estrada rural também.   A Vereadora Maísa 

informa que quando voltavam de Guaxupé o Prefeito disse que iria até a estrada rural 

do Bairro Coelhos onde os serviços com máquinas foram realizados verificar o 

problema da grande quantidade de poeira o que está ocasionando perigo e solicitação 

de providências dos morados do local. Requerimentos da Vereadora Vanda Célia da 

Silva: a) Reitera pedido de iluminação e pintura do Cruzeiro existente na Praça Central 

de nossa Cidade, o qual faz parte do patrimônio Histórico de nosso Município e 

necessita desta manutenção. b) Requer que seja realizada pintura da frente (faixada) da 

Escola Estadual Major Leonel, pois a pintura da mesma encontra-se bastante danificada 

e vale ressaltar que que a faixada desta escola também faz parte do patrimônio 

Histórico de nosso Município necessitando também desta manutenção. c) Reitera 
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pedido de manutenção e melhorias como: (instalação de luzes, fiação, reativação do 

jato de água, etc.) na fonte existente na Praça Central, para que a mesma volte a 

funcionar e embelezar a Praça na chegada do verão que se aproxima. Comenta sobre a 

academia ao ar livre que se encontra instalada no Bairro Nossa Senhora da Assunção, 

diz que segundo informações de moradores próximos ao local, a academia é usada para 

tudo, menos para práticas de exercícios físicos. Diz que a partir de uma certa hora da 

noite o local está servindo de ponto para utilização de drogas, com muitas pessoas 

aglomeradas, sexo explícito, conversas, agressões e xingamentos altos, ou seja, um 

desconforto e perturbação geral para os moradores próximos ao local. Assim, pede que 

o Executivo providencie a mudança desta academia para um outro local que seja 

realmente aproveitada para a finalidade proposta, realização de exercícios físicos. Pede 

ainda, que a polícia militar passe por este local mais vezes a noite, a fim de dispersar 

estas aglomerações que lá ocorrem. Requerimentos do Vereador Juscelino Tereza: a) 

Que seja providenciada a atualização dos valores das diárias de motoristas de nosso 

município. Salienta-se que os valores atualmente pagos, há muito tempo não são 

atualizados, razão pela qual não são suficientes para atender o fim proposto. b) Requer 

que seja verificado junto à Secretaria de Saúde, a possibilidade de, junto ao Comitê de 

enfrentamento à Covid-19, flexibilizar os horários de funcionamento de bares aos 

domingos, para jogos e realização de campeonatos de sinuca, visto que, os demais dias 

já estão flexibilizados e, como estamos enfrentando uma fase branda da pandemia, tal 

flexibilização é pertinente. A Vereadora Maísa pede que ouvido o Plenário seja enviado 

Ofício de Pesares a família da Sra. Patrícia Dionísio Muniz manifestando sentimentos 

por seu falecimento. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja 

enviado Ofício de Pesares a família  da Servidora Luciglei, manifestando sentimentos 

pelo falecimento de sua mãe, e a família do Sr. Sebastião manifestando sentimentos 

por seu falecimento, ambos residentes no Distrito de Serra dos Lemes.  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 discussão, 

apreciação e votação de alguns dos Projetos que encontram-se encaminhados nessa 

Casa Legislativa. Solicita a Vereadora Secretária, Sra.  Vanda que proceda a leitura do 

Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.183/2021 que, Projeto de Lei nº 2.183/2021 

que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTU RA, ESPORTES E LAZER, COM FINALIDADE 

DE CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO BASEADO NA LEI ALDIR BLANC E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida submete o referido Projeto de Lei a apreciação, 

discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. 

Todos Vereadores presentes se manifestaram favoráveis a aprovação do referido 

Projeto, pois, visto que em razão da Pandemia, foram desprendidos inúmeros esforços 

no intuito de minimizar os impactos sofridos pelos trabalhadores(as) do setor da 

cultura, desta forma foi editada a Lei Aldir Blanc, Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 

que  “DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL 

A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020.” E, 

desta forma, a presente propositura objetiva a abertura de crédito especial para 
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cumprimento do convênio. Apreciado pelas demais Comissões Permanentes desta 

Casa de Leis, as mesmas emitiram parecer favorável à discussão e votação em plenário, 

da propositura em questão. Submeto o referido Projeto de Lei à votação dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Os Vereadores que 

estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto de Lei permaneçam como 

estão. O Projeto de Lei  nº 2.183/2021 está aprovado por todos Vereadores presentes, 

sem emenda. Em seguida solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura 

do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 179/2021 que, ALTERA OS 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DENOMINADO 

ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE, CONSTANTES DO ANEXO II DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 086/2013 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequência 

submete o referido Projeto de Lei Complementar a apreciação, discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores 

presentes se manifestam favoráveis a aprovação do Projeto em discussão, pois, visa a 

alteração quanto ao requisito para provimento do cargo de Assessor Técnico em saúde, 

o qual objetiva a retirada da essencialidade de curso em enfermagem, mantendo a 

exigência de curso superior e, analisada à Luz da lei, em razão de não trazer nenhuma 

alteração de ordem econômica, apenas relativa à necessidades da municipalidade, a 

propositura encontra-se revestida de legalidade e constitucionalidade, não encontrando 

nenhum óbice. Apreciado pelas demais Comissões Permanentes desta Casa de Leis, as 

mesmas emitiram parecer favorável à discussão e votação em plenário já que a mesma 

reflete a necessidade do município e, levando-se em consideração, tratar de um cargo 

comissionado, cuja característica seja de assessoramento em saúde, manter a exigência 

em curso de enfermagem limita a possibilidade de provimento do cargo por outros 

profissionais igualmente capacitados. Submete o referido Projeto de Lei 

Complementar à votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

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

Projeto de Lei Complementar permaneçam como estão. O Projeto de Lei 

Complementar nº 179/2021 está aprovado por todos Vereadores presentes, sem 

emenda. Na sequência, solicita a Vereadora Secretária Vanda que proceda a leitura do 

Parecer referente ao Projeto de Lei nº 02/2021 de autoria desta Casa Legislativa que, 
DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA QUEIMA, SOLTURA E MANUSEIO DE FOGOS DE 

ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS RUIDODOS NO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE-MG. Submete o referido Projeto de Lei a apreciação, discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Vereadores podem se manifestar. De uso da palavra o Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro diz ser um Projeto de Lei necessário que muito beneficiará as pessoas 

especiais com autismo, idosos, doentes e até mesmo os animais que tanto sofrem com 

os barulhos causados por fogos. Lembra que outros Municípios como Poços de Caldas, 

Campinas, etc. já aprovaram Lei com este mesmo teor. Vale ressaltar a importância da 

qualidade de vida e bem estar das pessoas em primeiro lugar. A Vereadora Vanda de 

uso da palavra comenta sobre relatos comoventes das famílias que possuem pessoas 

especiais com autismo, as quais sofrem demasiadamente com o barulho promovido 

pelos fogos, ressalta que são grandes os transtornos auditivos pra estas pessoas, que 

ouvem estes barulhos com uma altura muito maior diante do quadro de autismo 

enfrentado por elas. Ressalta que se faz necessário a conscientização de todos para que 
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este problema seja amenizado e que estas pessoas não sejam prejudicadas com o 

manuseio destes fogos em nosso Município. Salienta que outros Municípios já 

aderiram e aprovaram Leis iguais a esta visando a saúde e bem estar das pessoas 

autistas, idosos, doentes e até mesmo dos animais que muito sofrem com o barulho 

promovido pelos fogos de artifício. A Vereadora ressalta que as festas e comemorações 

poderão ser feitas com fogos de efeitos visuais, os quais não emitem som e não causam 

transtornos auditivos. Informa que gravou um depoimento de um pai e uma mãe de um 

adolescente autista, onde eles manifestam e expõem todo o sofrimento de seu filho com 

os barulhos promovidos por fogos e neste vídeo eles falam sobre as crises sofridas e 

mentalização do barulho por vários dias, o que atrapalha seu sono, sistema emocional 

e todo seu comportamento dentro de casa. Ressalta que através da aprovação deste 

Projeto toda esta situação poderá ser evitada. Neste momento o vídeo é apresentado 

para que todos assistam ao depoimento dos pais. O Vereador Daniel ressalta a 

importância da aprovação deste Projeto de Lei e comenta conhecer uma família que 

morava aqui na Cidade e precisou se mudar para roça, a fim de amenizar o sofrimento 

de seu filho autista diante do barulho promovido por fogos. Salienta que através desta 

Lei uma multa será criada pelo Executivo a fim de penalizar quem desrespeitar e  

descumprir a mesma. Lembra o sofrimento por que passam os animais diante do 

barulho dos fogos, que fogem desesperados e até causam acidentes com veículos e se 

diz favorável à aprovação deste Projeto de Lei. Os demais Vereadores também se 

manifestaram favoráveis ao referido Projeto por tratar-se de matéria legal, com 

respaldo em decisão recente do STF, o qual entendeu possuir o município competência 

para legislar sobre a matéria. Ademais a jurisprudência da CORTE admite, em matéria 

de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas 

mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância 

de seu interesse, refletindo legalidade e juridicidade. Apreciada pelas demais 

Comissões Permanentes desta Casa de Leis, as mesmas emitiram parecer favorável à 

discussão e votação em plenário, por se tratar de mecanismo que objetivam inibir 

artefatos e artifícios ruidosos no município, promovendo um padrão mais elevado de 

proteção à saúde e ao meio ambiente, em especial proteção à pessoas que possuem o 

espectro autista e por conseguinte, à demais pessoas com limitações relacionadas à 

saúde, bem como de animais com audição apurada, inibindo também os riscos de 

acidentes com os referidos artefatos. Submeto o referido Projeto de Lei à votação dos 

Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Os Vereadores 

que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto de Lei permaneçam como 

estão. O Projeto de Lei nº 02 /2021 está aprovado por todos Vereadores presentes, sem 

emenda. Neste momento, a Sra. Presidente anuncia a aprovação do Projetos de Lei nº 

2.183/2021, Projeto de Lei nº 02/2021, de autoria da Câmara Municipal e Projeto de 

Lei Complementar nº 179/2021, por todos Vereadores presentes, sem emenda. A Sra. 

Presidente informa que no dia 15 de agosto, domingo, as 19 horas, será celebrada Missa 

pelo Reverendíssimo Bispo da Diocese de Guaxupé, Dom José Lanza, em 

comemoração à padroeira de nosso Município, Nossa Senhora da Assunção. A 

paróquia Nossa Senhora da Assunção, representada pelo Reverendíssimo Padre 

Rovilson Ângelo da Silva, convida todos(as) Vereadores(as) desta Casa Legislativa 
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para se fazerem presentes nessa Santa Missa comemorativa. Pede que todos se façam 

presentes na Igreja as 18 horas para que assistam uma apresentação especial que 

acontecerá antes da realização da Missa. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro líder do 

Governo na Casa, manifesta agradecimento a Web TV e seus integrantes pelo trabalho 

que vem realizando, lembra que no dia 05 de agosto de 2021 participou de uma 

entrevista, a qual foi realizada pelo Sr. Adriano Lange Dias, como entrevistador, e a 

forma que são colocadas as questões e perguntas são muito pertinentes e esclarecedoras 

a toda população. Diz que todos Vereadores que quiserem participar, a Web TV estará 

aberta a recebe-los de forma imparcial e transparente, sem nenhuma distinção aos 

participantes. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de 

todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para o dia 09 de agosto 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


