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

REALIZADA NO DIA 15 (QUINZE) DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS. 
 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, 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 

Interina do Vereador Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador 

Primeiro Secretário, Redno Alexandre da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de 

Cabo Verde, em caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com 

presença verificada pelo Vereador Secretário dos Senhores Vereadores: Clayton 

Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque 

Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador Adriano Lange Dias, devidamente justificada. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicita ao Vereador  Luiz Carlos Ribeiro que proceda a leitura de um texto bíblico 

como de costume. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os 

presentes,  e passa-se a fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida 

no mesmo, inclusive os requerimentos escritos dos Senhores Vereadores: Vanderlei 

Aparecido Braga, Clayton Ulisses de Paula e Luiz Carlos Ribeiro que ficam 

devidamente arquivados em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria 

lida é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA 

LIVRE.  Não há inscritos. Em seguida, consulta o Vereador Segundo Secretário, Sr. 

Luís Antônio Abílio, 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.  O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a 

suspensão da leitura da Ata de acordo com a Resolução 006/2013. Os Senhores 

Vereadores 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 Vereadores presentes, 

sem emendas. Como não há nenhum Projeto para ser encaminhado, passa a discussão 

dos requerimentos, consulta os Senhores Vereadores se desejam falar sobre seus 

requerimentos feito por escrito, o Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja 

fazer algum requerimento verbal. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de 

Paula diz que com relação a seu pedido de instalação de redes protetoras nas laterais 

da quadra poliesportiva é porque segundo informações, as mesmas já foram 

compradas necessitando somente a instalação, lembra que na próxima segunda feira 

acontecerá jogo importante da taça EPTV e seria interessante se estas redes já 

estivessem instaladas no local. Diz que o campo de futebol está sendo muito bem 

cuidado ultimamente pelo servidor Getúlio, porém há necessidade de pintura das 

arquibancadas e vestiários do referido campo para causar uma melhor impressão 
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visual. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias pede que ouvido o 

Plenário seja reiterado pedido de envio de Ofício ao Executivo requerendo que seja 

realizada limpeza da Rua João Navarro, no Distrito de São Bartolomeu de Minas, diz 

que esta rua foi aberta e hoje não está passando nada mais pelo local, ela está 

intransitável, nem pedestres conseguem passar pelo local, diz ser uma rua de pequena 

extensão e umas duas ou três horas de serviços solucionará o problema, diz que os 

moradores estão encontrando muita dificuldade com a rua na atual situação e para 

que seja instalada redes de água e de esgotos se faz necessária esta manutenção pela 

Prefeitura. Assim, pede que seja oficiado ao Executivo solicitando a manutenção com 

máquinas na Rua João Navarro, no Distrito de São Bartolomeu de Minas. De uso da 

palavra o Vereador Vitor Espedito Megda pede que ouvido o Plenário seja oficiado 

ao Executivo requerendo que seja instalado um suporte nas máquinas para transportar 

um pneu para caso de substituição de pneu furado, pois há uma máquina carregadeira 

lá no bairro Coelhos parada há cerca de vinte dias por causa de um pneu, diz achar 

que deve ter pneu reserva, por causa da demora de licitação imaginem quantos 

produtores não estão sendo prejudicados, assim diz achar que se faz necessária haver 

pneus de estepe de preferência fixados através de um suporte na própria máquina, 

evitando assim, o ir e vir de outros veículos para este transporte, visando assim à 

economia para o Município. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro 

comenta a respeito do requerimento do nobre Vereador Vanderlei, sobre pedido de 

instalação de iluminação pública na rodoviária, lembra que no início do ano fez este 

mesmo pedido de iluminação e até o momento não foi atendido, diz esperar que agora 

diante do pedido do Vereador Vanderlei, o mesmo seja atendido por que ficar sem 

esta iluminação na rodoviária é muito triste. Diante deste comentário o Vereador 

Vanderlei diz que reiterará o pedido, uma vez que o mesmo já foi feito pelo Vereador 

Luiz Carlos Ribeiro. Neste momento,  o Sr. Presidente submete todos requerimentos 

a aprovação dos senhores Vereadores. Todos se manifestam favoráveis ao envio dos 

mesmos. Na sequencia passa-se a discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei 

já encaminhado nesta Casa. O Sr. Presidente solicita a Assessora Legislativa que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.063/2017 que, ALTERA 

A REDAÇÃO DO INCISO II, § ÚNICO DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.413 DE 

06/09/2013 que, DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO JUNTO AO GOVERNO 

MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em seguida submete o referido Projeto 

a discussão, apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que com a aprovação deste Projeto estão abrindo 

um precedente para a colocação de estagiários em áreas da administração onde se 

fizerem necessários, e estes poderão ser de outras localidades, desde que não haja 

estudantes que atuam na área aqui em nosso Município. Assim, diz esperar que este 
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Projeto seja cumprido e que sejam obedecidas as regras previstas no mesmo para que 

não ocorra irregularidades e injustiças com nossos estudantes e que todos sejam 

atendidos da melhor forma possível e que tenham a preferência na hora da ocupação 

dos cargos. O Projeto de Lei é aprovado por todos Vereadores presentes, sem 

emendas.  O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.063/2017, 

pelos Vereadores presentes, sem emendas. O Vereador Clayton Ulisses de Paula 

solicita palavra como líder do governo na Casa para prestar algumas informações 

com relação a alguns assuntos que são importantes serem debatidos aqui. O primeiro 

trata dos requerimentos respondidos pelo Executivo e pedidos estes que ainda não 

foram atendidos, e nota-se que mais de noventa por cento destes pedidos que ainda 

não foram atendidos fazem parte da pasta do Secretário Luiz Augusto de Melo, o qual 

na semana que vem estará aqui prestando os esclarecimentos necessários e sugere aos 

Vereadores que relembrem os requerimentos feitos, para que sejam cobrados 

pessoalmente dele, lembra que os requerimentos são postados no site da Câmara e lá 

estão salvos, assim fica fácil de tirar uma cópia para ser cobrado do Secretário Luiz 

Augusto pessoalmente, assim poderemos ver o porquê de ainda não terem sido 

atendidos, se por uma questão política ou se há algum outro problema que não foi 

resolvido. O segundo assunto é sobre a Praça que será revitalizada, diz que esta obra 

tem sido muito criticada, os trabalhos já foram iniciados e possui todas as licenças 

ambientais necessárias, o estacionamento será feito somente no espaço em frente a 

Prefeitura e banco SICOOB e haverá árvores plantas neste local também, lembra que 

foram cortadas cerca de dez árvores, mas serão replantadas trinta e seis, com nova 

modelagem, serão plantados ipês, quaresmeiras e cipreste  italiano, então serão 

plantadas três vezes mais árvores, das quais foram cortadas. Diz que o Projeto de 

revitalização encontra-se na Prefeitura desde o dia 12 de janeiro de 2017 e no dia de 

hoje questionou o pessoal que trabalha na Prefeitura e foi informado que apenas uma 

pessoa foi até lá e pediu para ver o Projeto, lembra que esta pessoa costuma 

participara de nossas Reuniões aqui na Câmara também. Assim, pede que este Projeto 

seja mais divulgado e que mais pessoas possam ter conhecimento do mesmo. O 

último assunto, trata-se da pavimentação que será realizada na estrada rural que dá 

acesso ao Distrito de Serra dos Lemes e Bairro Coelhos, diz que no dia de hoje 

iniciou-se a abertura do “rasgão” no ponto onde foi levantado o nível e terminando 

este serviço será iniciada a obra de pavimentação, provavelmente em uma semana 

este processo será iniciado. Lembra que esta questão tem sido muito questionada e 

merecia este esclarecimento. Por último diz ter uma boa notícia a ser dada, diz que o 

Executivo conseguiu uma emenda parlamentar que destinará recursos para a 

pavimentação de algumas ruas da Cidade, são elas: Rua Manoel Tristão Leite, Rua 

Galdino Norberto de Paula, Rua na lateral da Igreja Presbiteriana e Rua Lourenço 

Martins. O Vereador Roque solicita um aparte e diz que o líder do Prefeito tocou em 
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um assunto bom para ser discutido aqui, pois, os Vereadores precisam estar sempre 

bem informados, e com relação à revitalização da Praça, as pessoas o têm 

questionado demais sobre o assunto e fica sem saber o que dizer, pois não tem 

conhecimento do Projeto, e diz achar que não é obrigação do Vereador ir até a 

Prefeitura saber o Projeto não, tinha que ter sido enviada uma cópia do Projeto para 

Câmara e uma pessoa responsável vir prestar os devidos esclarecimentos sobre o 

assunto para termos o que informar a população. Igual foi falado que serão plantadas 

trinta e seis árvores, diz que não sabia disso, é obrigação do Poder Executivo mandar 

aqui para nós, para ficarmos bem informados para passarmos aos nossos eleitores e 

população em geral. Assim, pede ao líder do Prefeito que traga uma pessoa aqui para 

nos explicar o jeito que vai ser revitalizada esta Praça. O Vereador Clayton sugere 

que seja elaborado um requerimento a pedido do Vereador Roque ao Executivo, 

requerendo que o Projeto de revitalização da Praça seja apresentado a Câmara. O 

Vereado Luiz Carlos Ribeiro diz ser uma sugestão muito válida e sugere ainda que 

seja feita uma redução ou plotagem deste Projeto e que seja deixado aqui na Câmara, 

onde várias pessoas terão acesso e terão conhecimento do que realmente será feito, 

sugere ainda, que seja convidado o Sr. João Henrique, engenheiro da Prefeitura para 

vir aqui na semana que vem e os esclarecer sobre o Projeto. O Vereador Clayton diz 

achar válido fazer um requerimento neste sentido e concorda com a sugestão. O Sr. 

Presidente coloca o requerimento em discussão e todos os Senhores Vereadores se 

manifestam favoráveis ao envio do mesmo. O Sr. Presidente diz que também foi até a 

Prefeitura e viu o Projeto de revitalização e acredita que depois que todos tiverem 

conhecimento do que realmente vai ser feito, acredita que o conceito sobre esta obra 

vai mudar, pois será um local bastante arborizado, o palanque será reestruturado e 

dará uma melhor aparência e isso será muito bom para nossa Cidade. O Vereador 

Clayton agradece as palavras do nobre Vereador e diz acreditar que após os 

esclarecimentos feitos por um responsável do Poder Executivo, o Projeto poderá ser 

apreciado, lembra que o palanque será construído no mesmo local de forma mais 

moderna e com acessibilidade. Nada mais havendo para tratar, para constar, o Sr. 

Presidente agradece a presença de todos, a mais esta Sessão e deixa marcada a 

próxima para o dia 22 de maio de 2017, as 19 horas. E eu Secretário, lavrei a presente 

Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 

_______________________________     ___________________________________ 

Adriano Lange Dias    Clayton Ulisses de Paula 
 

_______________________________      __________________________________ 

Juscelino Tereza     Luís Antônio Abílio 
 

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro    Redno Alexandre da Silva 
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_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias    Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 


