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

REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos onze 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 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 Vereador que proceda a 

leitura de um texto bíblico como de costume. 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) Requer providências com relação ao asfalto localizado no início do Bairro Chapadão 

e que toma sentido ao Bairro Coelhos e Distrito de Serra dos Lemes. Salienta-se que 

se trata de uma pavimentação recente, porém muito danificada, com muitos buracos, 

razão pela qual é importante esta manutenção para que evite que o mesmo se deteriore 

com o tempo. b) Requer que seja analisada a possibilidade de extensão do horário de 

funcionamento do Banheiro Público localizado no Coreto Central, salienta-se que os 

mesmos estão fechando muito cedo, deixando que os consumidores da praça de 

alimentação não tenham acesso. Salienta-se que para melhor atender, seria importante 

que os mesmos estivessem abertos em dias de semana até as 22h e em finais de semana 

até a meia noite. Por fim, dada a pandemia da Covid-19 e de inúmeras medidas 

importantes para a segurança de todos, solicita que essa análise seja pautada nos 

critérios estabelecidos pelo município e que, quando este estado de calamidade passar, 

que seja fixado os referidos horários de funcionamento. Requerimento formulado 

pelo Vereador João Paulo de Moraes: a) Requer que seja realizado o desentupimento 

de bueiros no Bairro Chapadão, pois muitos estão entupidos e outros exalando mau 

cheiro, assim, os moradores pedem que providências urgentes sejam tomadas quanto a 

esta situação. Requerimentos formulados pelo Vereador Maísa Renata Batista 

Gianini: a) Requer a instalação de uma placa proibindo o trânsito de caminhão na Rua 

Galdino Noberto de Paula, visto que a referida é muito íngreme e o tráfego de 

caminhões coloca todos em risco já que, em muitos casos, os mesmos perdem a força 

durante a subida. b) Inicialmente informa que o munícipe que reside na Praia formosa, 

nº 880, relatou que, em dias chuvosos, vem sofrendo com a enxurrada que adentra em 
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sua casa por todos os lados, colocando todos que lá residem em situação extremamente 

precária, razão pela qual requer a avaliação da situação, com posterior providências.  

c) Requer informações acerca da situação do loteamento denominado “Jardim 

Progresso”, de responsabilidade da construtora Empresa Brito e Martins 

empreendimentos Imobiliários LTDA, visto que aproximadamente no ano de 2013, a 

referida construtora procedeu a venda de lotes daquela localidade, contudo, até a 

presente data, não entregou os mesmos e sequer efetivou a infraestrutura necessária. 

Salienta-se que no ano passado, a construtora estava revendendo lotes no mesmo 

loteamento, porém com o nome de “Monte Castello”, razão pela qual requer 

informações precisa da situação dos loteamentos, em especial se os referidos 

correspondem ao mesmo loteamento e da mesma propriedade e se existe algum meio 

para que a Administração tome providências para a regularização da situação já que 

muitos munícipes, como é o caso da Sra. Fernanda tranches Vieira, que comprou o lote, 

efetuou o pagamento de parte de lote, realizou planos e projetos de construção de seu 

imóvel e, até o momento, não conseguiu a solução da questão, necessitando recorrer 

ao judiciário, conforme autos nº 0095.17.000273-7. Requerimentos formulados pelo 

Vereador Pedro Sérgio Aparecido: a) Requer que seja instalado uma lombada na 

Rua Vereador Raul Dias, nas proximidades da residência do Munícipe Augusto. b) 

Verificar a possibilidade de disponibilizar um transporte para os munícipes que 

residem no Distrito de São Bartolomeu de Minas e que trabalham no município de 

Cabo Verde/MG, visto que são mais ou menos 15 (quinze) pessoas e que encontram 

grandes dificuldades, pois dificilmente coincide horário de ônibus e muitos deles não 

possuem veículos. Requerimentos formulados pelo Vereador Vanda Célia da 

Silva: a)  Informa que existe uma residência no Distrito de São Bartolomeu de Minas 

localizada na Rua dos Palmas, nº 181, que se encontra com sérios problemas, em 

especial com rachaduras, madeiramento quebrado, rebaixamento de telhado, 

ocasionando riscos às moradoras, já que chove por toda a casa. Por tudo isso, requer 

uma avaliação da Assistência Social acerca da situação da família, em caráter 

emergencial, com a tomada das medidas necessárias e que estejam ao alcance do 

município, para sanar tais problemas. b) Requer que seja feito um aprofundado estudo 

em todos os bueiros do Distrito de São Bartolomeu de Minas, com posterior 

providências e desentupimentos, já que problemas de alagamentos em ruas e 

residências são recorrentes. Requer, em caráter emergencial, providências em relação 

bueiros situados na Rua Paraná, no entroncamento com a Rua Maranhão, visto que 

desce muita água no local, atingindo também a Rua Zenite Dias. Em continuação e em 

caráter emergencial, requer o desentupimento de um bueiro localizado na Av. Isaac 

Rodrigues dos Reis, em frente a Mercearia Batista, visto que causa alagamentos e 

compromete muito as residências. c) Requer que se faça melhorias como aplainar, 

cascalhar e, se for o caso, manilhar, a Rua Zeniti Dias, que dá acesso à residência de 

uma pessoa com sérios problemas de saúde, visto que os buracos que lá existem 

dificultam o transporte do paciente, já que em muitas situações necessita ser carregado. 
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Requerimentos formulados pelo Vereador Vanderlei Aparecido Braga: a)  Requer 

a instalação de uma academia ao ar livre e um parquinho infantil no Bairro Rural São 

Miguel, para que os munícipes que lá residem tenham possibilidade de lazer e melhor 

qualidade de vida. b) Informa que no final do ano passado a Empresa “Plug Net”  doou 

um ponto de acesso à rede Wi-fi para o Distrito de Serra dos Lemes, porém, dada a 

aproximação das eleições, não foi possível a instalação, razão pela qual requer que o 

Município entre em contato com a empresa para que concretize o projeto que em muito 

contribuirá para os munícipes que residem no Distrito. Requerimentos formulados 

pelo Vereador Vitor Espedito Megda: a)  Requer que seja feita a mudança do local 

da academia ao ar livre do Bairro Esteves, visto que onde atualmente está, limita a 

utilização da mesma, pois encontra-se cercada e em local fechado. Informa que o 

munícipe Paulo Henrique possui um lote nas proximidades da igreja e autoriza a 

utilização do mesmo para instalação da referida academia. b) Requer que seja 

verificada a possibilidade de realização de um curso de costura para os munícipes da 

zona rural, Bairro Esteves, Fundão, Coelhos e São João, pois existe a demanda por mão 

obra, porém não temos a devida capacitação de profissionais. c) Requer a colocação de 

manilhas na estrada próximo a propriedade do Sr. Toninho do Gentil, no Bairro 

Coelhos, pois as águas das enxurradas passam por esta estrada com grande força 

danificando toda sua extensão. A matéria é considerada de deliberação pelos(as) 

Senhores(as) Vereadores(as) presentes. Em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA 

LIVRE. A Sra. Presidente comunica que estava inscrito para utilizar-se da Tribuna 

Livre o Sr. Hamilton Goves Pinheiro que falaria sobre empregos em nosso Município, 

mas o mesmo não compareceu. Antes de deixar a palavra livre aos Senhores(as) 

Vereadores(as) para qualquer tipo de assunto, a Sra. Presidente informa que recebemos 

nesta Casa um Ofício enviado pelo Conselho de Defesa do Meio Ambiente do 

Município de Cabo Verde (CODEMA), conforme lido no expediente, solicitando a 

indicação de dois membros desta Câmara para representar esta Casa Legislativa 

naquele Conselho. Razão pela qual indico o Vereador Luiz Carlos Ribeiro, como 

membro Titular e esta vereadora que vos fala, Maísa Renata Batista Gianini, como 

membro Suplente para representarem esta Casa Legislativa no CODEMA.  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 

inscrito o Vereador: Vanderlei Aparecido Braga. De uso da palavra o Vereador 

Vanderlei comenta sobre patrimônio tombado no Município de Cabo Verde, diz que 

citará apenas dois aqui, mas, como é de conhecimento de todos uma solicitação antiga 

aqui por diversos Vereadores é com relação a Casa da Cultura, onde os pedidos de 

manutenção e melhorias não obtiveram êxito. Cita uma casa existente no Distrito de 

Serra dos Lemes, onde a família não pode fazer nada na casa, nenhum tipo de 

manutenção por ser patrimônio tombado, cita também a igreja localizada no Bairro 

Vista Alegre, a qual também foi tombada, mas infelizmente está em estado precário de 

conservação. Salienta que estes locais tombados são de extrema importância para o 
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Município, para a família que reside nesta Casa no Distrito de Serra dos Lemes.  Diz 

ter certeza que o Prefeito Claudinho realizará um trabalho diferente e dará uma atenção 

diferenciada e especial para estes patrimônios tombados em nosso Município. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz que fazia parte do Conselho do 

Patrimônio Histórico na gestão anterior e ainda faz, pois o novo Conselho ainda não 

foi constituído  na atual Legislatura e se sentiam muito desamparados por parte do 

Poder Executivo quanto a questão dos patrimônios tombados, lembra que apontavam 

todas as demandas e nada era respondido e nem providenciado pelo Executivo. 

Lembrando que existe um recurso próprio destinado para reforma destes patrimônios 

tombados, lembra que na época foi feita uma pequena reforma nesta igreja de forma 

errada, sem a devida restauração, o serviço foi bloqueado e agora a igreja se encontra 

nesta situação “a Deus dará”, diz ter certeza que com esta nova equipe do Conselho de 

Patrimônio Histórico que será formada, vamos ter pessoas que cuidarão muito bem 

destes patrimônios e elevará novamente a nota destinada a estes cuidados e com isso 

os recursos destinados ao Município para esta finalidade aumentarão e poderão ser 

melhor utilizados na manutenção e cuidado destes locais tão importantes ao nosso 

Município. A Vereadora Vanda Célia da Silva solicita um aparte e diz que poderá 

contribuir com este assunto trazido pelo Vereador Vanderlei informando o que sabe, 

pois também fazia parte do Conselho do Patrimônio Histórico quando trabalhava neste 

setor, e enquanto Presidente deste Conselho conseguiram algumas pequenas 

restaurações, inclusive nestes bens citados, explica que estes bens que são tombados 

ou inventariados, os proprietários podem sim fazer as manutenções que forem 

necessárias, eles não podem realizar intervenções que modifiquem ou descaracterizem 

os moldes principais daquela estrutura e quando há um Conselho, o proprietário deve 

procurar os membros responsáveis e apresentar as intenções de intervenção que 

gostaria que realizasse naquele bem, podendo solicitar uma ajuda junto a Prefeitura 

Municipal que é órgão gestor deste recurso do ICM Cultural, conforme mencionado 

pelo nobre vereador Luiz Carlos, diz que durante os anos (6 a 8 anos) em que esteve 

frente a este Conselho, o Município recebia um recurso significativo que se destacava 

frente a região, e daria para dar suporte frente a estas restaurações, mas nem sempre 

havia este interesse, e muitos proprietários que possuem estes bens tombados, ficavam 

desapontados e tristes porque não eram atendidos em suas solicitações. Diz que agora 

precisamos retomar este setor patrimonial para que volte o Município a gerenciar este 

recurso possível de se conseguir diante do trabalho a ser realizado através do Conselho, 

responsável por toda documentação necessária e atualizada e elaboração de Projetos 

fazendo a educação patrimonial acontecer e a cultura acontecer novamente em nosso 

Município, pois trata-se de um assunto que foi bastante esquecido nos últimos anos, 

esperamos que a partir de agora nós possamos retomar e dar a atenção devida para este 

assunto. Importante salientar que os recursos são enviados dois anos sucessivamente 

depois do envio dos Projetos, assim, diz acreditar que nestes dois primeiros anos, os 

recursos para este setor cultural estarão bastante comprometidos, uma vez que não 
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foram encaminhados Projetos em anos anteriores e se for da vontade Poder Executivo, 

juntamente com Poder Legislativo, poderão sim investir recursos próprios do 

Município para a manutenção destes bens tombados. O Vereador Vanderlei agradece 

as palavras esclarecedoras da Nobre colega Vanda, pois as famílias procuram os 

Vereadores e agora saberão o que responder corretamente.  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 sequencia, a Sra. Presidente encaminha o 

Projeto de Lei Complementar nº 165/2021 que “CRIA NA ESTRUTURA 

ADMNISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE O CARGO DE “AGENTE DE 

COMBATE A PANDEMIA” DE PROVIMENTO EFETIVO/PERMANETE E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, às Comissões de Legislação Justiça e Redação e demais 

Comissões para análise, discussão e elaboração de Pareceres. Informa que o referido 

Projeto possui pedido de urgência feito pelo Executivo Municipal, em razão de estar 

tomando novas medidas no combate a pandemia do Coronavírus em nosso Município, 

a partir de novo Decreto baixado, e por isso a necessidade da criação deste cargo para 

efetivar a realização da fiscalização e cumprimento do Decreto. Em seguida, consulta 

os Senhores Vereadores se estão de acordo em conceder Regime de Urgência ao 

Projeto de Lei Complementar 165/2021. Todos Vereadores se manifestam favoráveis 

a concessão de urgência para análise, discussão, elaboração de Pareceres e votação do 

Projeto de Lei Complementar nº 165/2021. Declara aprovada por unanimidade a 

concessão de urgência para a votação do Projeto de Lei Complementar nº 165/2021. 

Neste momento, passa-se a discussão dos requerimentos. A Sra. Presidente indaga se 

algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da 

palavra o Vereador Daniel Galdino Barbosa Filho comenta sobre seu requerimento que 

trata da pavimentação existente na estrada rural que faz ligação entre Bairro Coelhos, 

Distrito de Serra dos Lemes a Cidade, diz que em toda extensão existem muitos buracos 

e com as chuvas o problema está aumentando, diz que em conversa com o Secretário 

Celso Alberto Lourenço Filho pediu que o mesmo verificasse o contrato realizado com 

a executora do serviço, empresa PAVIDEZ, se a obra ainda esta no prazo da garantia, 

pois faz pouco tempo que o mesmo foi realizado e a pavimentação encontra-se em 

estado precário, causando estragos em veículos e se faz necessária uma providência 

urgente de reparos em toda extensão desta pavimentação. A respeito dos banheiros 

públicos, diz ter sido procurado pelos proprietários dos lanches na Praça de 

Alimentação, os quais reivindicam que estes banheiros permaneçam abertos por mais 

tempo, pois, os mesmos são fechados as 18 horas e as pessoas que frequentam a Praça 

de Alimentação não podem usar os banheiros. Assim, pedem que durante a semana os 

banheiro permaneçam abertos até às 22 horas e aos finais de semana que este horário 
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se estenda mais um pouco. O Vereador Vanderlei solicita um aparte sobre a questão da 

pavimentação da estrada rural que faz ligação entre o Distrito de Serra dos Lemes, 

Bairro Coelhos e Cidade, parabeniza-o por esta solicitação e diz que em 16 de maio de 

2019, fez o primeiro requerimento a este respeito, pois nesta época os primeiros 

buracos já começaram aparecer, em resposta ao Executivo a Pavidez respondeu que 

faltava a efetivação do pagamento da segunda parcela para que a empresa pudesse fazer 

a restauração necessária. Em 2020 vários outros requerimentos foram feitos ao 

executivo pelos Vereadores desta Casa, solicitando que o mesmo cobrasse da empresa 

PAVIDEZ esta manutenção da pavimentação citada e em resposta do Executivo ele 

informou que eles teriam prazo até 21/12/2020 para fazer este serviço de recapeamento 

da estrada, mas nada foi feito. Salienta o péssimo serviço de pavimentação realizado, 

asfalto de má qualidade, pois onde não há buracos a pavimentação está toda trincada e 

deve ser feita uma notificação a empresa PAVIDEZ, pois trata-se de dinheiro público, 

dinheiro do povo, cerca de aproximadamente setecentos mil reais foram investidos 

neste trecho e a empresa simplesmente não faz os reparos necessários, isso é 

inadmissível. Um asfalto tão sonhado para aquela estrada rural e em menos de cinco 

ano o asfalto ficar danificado desta forma, isso é muito triste.  O Vereador Daniel 

salienta que a obra é realizada de acordo com  aprovação de um engenheiro, e a partir 

desta aprovação seu pagamento é autorizado, assim deve se verificar se a obra foi 

realizada conforme aprovada pelo engenheiro responsável. Diz ter acompanhado a 

realização da obra e a camada de asfalto depositada no local foi muito fininha, assim, 

deve se observar como o pagamento da obra foi autorizado por este engenheiro 

responsável. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um aparte e diz que quando 

aqui estávamos para votar o Projeto do Abono para os Professores, a Casa estava cheia 

neste dia e fez aqui este mesmo requerimento e comentou sobre o perigo de um trecho 

onde o motorista tem que entrar na contra mão diante da quantidade de buracos 

existentes na via em que transita, ocasionando perigo de acidentes diariamente entre os 

veículos que por lá transitam, e se diz muito feliz pelo nobre colega Daniel ter 

apresentado este requerimento aqui nesta noite. O Vereador Vanderlei comenta seus 

requerimentos. Diz que a PLUGNET é uma empresa de internet, a qual fornece internet 

pra diversas residências do Distrito de Serra dos Lemes, em conversa no início do ano 

passado com o Sr. Adroaldo responsável por esta empresa solicitou que o mesmo 

doasse um ponto de internet ao Distrito e o mesmo se prontificou a fazer esta doação. 

Assim, fez esta solicitação ao Sr. Prefeito Édson para que cedesse um local para esta 

instalação, mas devido estar em período eleitoral não foi possível. Agora diz ter 

conversado novamente com o Sr. Adroaldo e lhe informado que faria novamente esta 

solicitação ao Prefeito para que cedesse um local para a instalação deste ponto de 

internet para que beneficie as pessoas do Distrito que não possuem internet em suas 

casas. Acredita que a Prefeitura terá que arcar somente com os gastos da energia para 

a instalação deste aparelho, que beneficiará a população com wi-fi grátis. Com relação 

a seu a outro pedido, diz que quando pede  instalação de academia ao ar livre e um 
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parquinho é porque são pedidos que já vinham sendo feito em anos anteriores. Lembra 

que o Deputado Cássio Soares prometeu  doação deste parquinho, foi um compromisso 

assumido por ele e diz possuir o protocolo deste pedido feito ao Deputado para o Bairro 

São Miguel, mas até hoje o pedido não foi atendido, diz ter sido informado de que este 

recurso para a aquisição do parquinho já encontra-se na conta do Município. Assim, 

pede que este Ofício seja enviado ao Executivo e ao Deputado Cássio para que 

tenhamos a definição  correta se o recurso já foi enviado ao Município com destinação 

pra compra de um parquinho para o Bairro São Miguel ou ainda não foi enviado o 

recurso. Com relação a instalação da academia ao ar livre, diz que já vinha fazendo 

esta solicitação na gestão passada e antes de encerrar o mandato do ex Prefeito Édson, 

ele assumiu compromisso com os moradores do Bairro São Miguel. Diz que lá existia 

um grupo escolar construído sobre a propriedade da família do Sr. Maurício, ao qual 

deixa aqui o seu agradecimento, e a família do Sr. Maurício cedeu este espaço para a 

instalação desta academia, a Prefeitura foi ao local derrubou a construção lá existente, 

fez a limpeza do local, mas a academia não foi instalada. Assim, deseja saber se esta 

academia foi instalada em outro local no município ou ainda encontra-se disponível 

para ser instalada no Bairro São Miguel. O Vereador Vitor Espedito Megda solicita um 

aparte e ressalta que também requereu ao Deputado Cássio dois parquinhos infantis 

para instalação nos Bairro Fundão dos Cardosos e Coelhos e os mesmos já foram 

instalados por uma empresa de Santa Catarina, diz que os mesmos são e ótima 

qualidade e muito bonitos e não entende porque a solicitação do nobre colega Vanderlei 

não foi atendida. O Vereador Vanderlei diz não entender também, uma vez que a 

Prefeitura realizou a demolição do grupo escolar lá existente, este Vereador foi e 

conversou com a família, a mesma cedeu o espaço para esta instalação e infelizmente 

a academia não foi instalada. De uso da palavra o Vereador  João Paulo de Moraes 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo que seja realizado o 

desentupimento de bueiros no Bairro Chapadão, muitos estão entupidos e outros 

exalando mau cheiro, assim, os moradores pedem que providências urgentes sejam 

tomadas quanto a esta situação. O Vereador Vitor Espedito Megda de uso da palavra 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo a 

colocação de manilhas na estrada próximo a propriedade do Sr. Toninho do Gentil,  no 

Bairro Coelhos, pois a água das enxurradas passam por esta estrada com grande força 

danificando toda sua extensão.  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 passa-se a Reunião Extraordinária para 

discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei Complementar nº 165/2021 em 

regime de urgência. 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 
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_________________________________   __________________________________ 

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. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – 

MG, REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 

HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 
 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, no horário das vinte 

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 Extraordinário, 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. Iniciada a Reunião, a Sra. Presidente cumprimenta todos os presentes 

e passa-se a ORDEM DO DIA.  A Sra. Presidente solicita a primeira Secretária que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 165/2021 

que “CRIA NA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE O 

CARGO DE “AGENTE DE COMBATE A PANDEMIA” DE PROVIMENTO 

EFETIVO/PERMANETE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Na sequência submete o 

referido Projeto de Lei Complementar à discussão dos Senhores Vereadores. De uso 

da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz se sentir feliz em votar Projetos desta 

natureza, pois foi baixado novo Decreto Municipal e o mesmo somente terá efeito se 

tiver um efetiva fiscalização, quando do povo não é exigido, nada é cumprido, temos 

visto inúmeras pessoas que não estão dando a mínima para as exigências sanitárias, 

não estão usando máscara mais, estão entrando nos comércios sem as máscaras e se 

chamamos atenção, ainda ficam bravos, então vai ter que ser com o método de polícia, 

e teremos que fazer acontecer o mais rápido possível, pois estamos vendo o casos de 

COVID só aumentarem e não estamos dando a devida atenção para isso. Estamos 

vivenciando uma normalidade desta doença e não é normal, estão morrendo pessoas, 

deixa seu agradecimento a todos Vereadores por acatarem a solicitação de urgência do 

Executivo para esta votação, pois se faz necessário e urgente esta fiscalização, pois  

vida não tem prazo. Estamos aqui fazendo nossa parte e vamos continuar firmes 

reafirmando a utilização de máscara,  higienização das mãos com água e sabão ou 

álcool gel, distanciamento social e sem aglomerações. Lembra que não haverá 

fiscalização com presença física na zona rural, mas terá um canal online onde poderá 

ser feita denúncia de onde estará ocorrendo aglomeração. Assim, pede que cada um 

faça sua parte. A Sra. Presidente solicita ao Vereador Vice-Presidente Juscelino Tereza,  

que ocupe a cadeira presidencial para que utilize da palavra na Tribuna de acordo com 

o Regimento Interno desta Casa. De uso da palavra a Vereadora Maísa diz que estamos 

vivendo um momento muito difícil, pois fazemos parte de uma cidade pequena e se 

formos parar para pensar fazemos parte de uma mesma família. Sabemos da 

necessidade desta fiscalização, o que será concretizado a partir da aprovação deste 

Projeto de Lei Complementar, sabemos que pessoas irão criticar a atuação destes 

fiscais, mas vamos dar exemplo acolhendo-os, usando máscaras, mantendo 

distanciamento, higienizando as mãos, fazendo nossa parte. Como é bom termos a 
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oportunidade de podermos protelar a participação em um evento, uma festa, e que esta 

festa no futuro possa ser junto das pessoas que amamos, que estejam todos presentes, 

não adianta fazermos festas agora e ao passar algumas semanas começar haver perdas. 

Os fiscais estarão atuando, mas nós munícipes, cidadãos caboverdenses por favor 

façamos a nossa parte, pois não sabemos como é nosso organismo, como vamos reagir 

a este vírus, a disseminação está ai, aumentando a cada dia. Que a partir de agora, com 

este novo Decreto e aprovação deste Projeto para contratação de fiscais possamos fazer 

a nossa parte e nos cuidar e cuidar de quem amamos. De uso da palavra a Vereadora 

Vanda Célia da Silva diz que vivemos um momento crítico, complicado e preocupante. 

Pede a toda população que tenham o máximo de cuidado, cuidemos de nós, cuidemos 

do outro, de quem amamos e de nossas crianças, vemos por muitas vezes adultos 

usando máscaras e crianças sem a devida proteção da máscara. Antes se dizia que o 

contágio em crianças não era preocupante, mas agora vemos sendo noticiado mortes 

de crianças de todas as idades, provocadas pela COVID 19, assim, deixa seu pedido e 

conselho para que crianças acima de dois anos de idade usem máscara, que sejam 

higienizadas as mãos e que se possível fiquem em casa. Antes assombrava o 

aparecimento de um caso e hoje parece que já se tornou comum e isso não pode 

acontecer, pois o contágio está alto e não sabemos quais são os riscos para cada pessoa, 

sejam crianças, adultos saudáveis sem nenhuma comorbidade ou idosos, alguns passam 

pela doença sem maiores transtornos, outros não sobrevivem a ela, não há como saber 

o que vai acontecer em nosso organismo, então é preciso que nos conscientizemos, pois 

temos visto muitas aglomerações em nossa cidade, próximas aos bancos, lotérica, etc, 

é preciso que haja esta orientação para que haja distanciamento, utilização de máscaras 

de forma correta cobrindo boca e nariz. Diz que através da aprovação deste Projeto 

fiscais serão contratados com a finalidade de orientar as pessoas, mas temos que ter 

esta consciência de que temos que cuidar de nós e do outro. O Projeto é aprovado, por 

todos Vereadores presentes, sem emendas. A Sra. Presidente submete o referido 

Projeto de Lei Complementar 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. A Sra. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei 

Complementar nº 165/2021, por todos Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais 

havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e 

deixa marcada a próxima para o dia 18 de janeiro 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  
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_________________________________   __________________________________ 

Vanda Célia da Silva      Vanderlei Aparecido Braga 

 

_________________________________   

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 
 


