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

REALIZADA NO DIA 04 (QUATRO) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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  Luiz Carlos Ribeiro e Secretariada pelo Vereador Primeiro 

Secretário, Luís Antônio Abílio reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em 

caráter Ordinário, devidamente convocada na forma regimental, com presença 

verificada pelo Vereador Primeiro Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano 

Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vitor Espedito Megda e ausência do 

Vereador Vanderlei Aparecido Braga, devidamente justificada. Em seguida, o Sr. 

Presidente Interino, convida o Vereador Roque Antônio Dias para que tome assento a 

Mesa Diretora desta Casa, uma vez que no dia de hoje atuará como Presidente 

Interino, devido à ausência do Vereador Presidente Sr. Vanderlei Aparecido Braga, 

por motivo de viagem a Belo Horizonte, tratar de assuntos de interesse do Município. 

Em seguida solicita ao Vereador Clayton Ulisses de Paula que proceda a leitura de 

um texto bíblico como de costume. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  

todos os presentes, fala da honra e alegria em estar presidindo esta Sessão nesta noite  

e passa-se a fase do EXPEDIENTE, solicitando a leitura da matéria contida no mesmo 

e leitura dos Requerimentos feitos pelos Vereadores: Vitor Espedito Megda e Redno 

Alexandre da Silva. Toda documentação fica devidamente arquivada em arquivo 

próprio, nesta Câmara Legislativa, em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. 

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

Antônio Dias, se há inscritos para utilização da palavra livre, este informa que está 

inscrito o Vereador: Roque Antônio Dias. De uso da palavra o Vereador Roque 

parabeniza a atuação do Vereador Luiz Carlos Ribeiro como Presidente Interino desta 

Casa nesta noite e fala da sua amizade e estima por sua pessoa e diz se sentir muito 

honrado e feliz em ver como o Vereador Luiz trata de maneira respeitosa os demais 

colegas Vereadores. Agradece as Servidoras desta Casa Legislativa pela organização 

e realização da belíssima Reunião Solene realizada no último dia 25 de outubro de 

2019, onde todos os Homenageados ficaram muito felizes e agradecidos. Diz que no 

sábado dia 26 de outubro de 2019, aconteceu na Cidade de Guaxupé uma Reunião 

para premiação dos cinquenta produtores de café de qualidade e graças a Deus foi um 

dos classificados entre os cinquenta escolhidos. Diz que destes cinquenta 

classificados, quatro eram da região do Distrito de São Bartolomeu de Minas, e de 

Cabo Verde mais três ou quatro classificados, assim, diz que nossa região está de 

parabéns. Assim pede que seja elaborado um Ofício em agradecimento a COOXUPÉ 
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pela realização deste evento e pela maneira que foi realizado através do estímulo aos 

cafeicultores e parabenizando também a todos os cafeicultores que foram 

classificados pelo empenho e trabalho para uma melhor qualidade em seus produtos. 

Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente consulta os Senhores 

Vereadores se estão de acordo com a suspensão da leitura das Atas de acordo com a 

Resolução 006/2013. Os Senhores Vereadores se manifestam favoráveis à suspensão 

da leitura das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária, 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 

Projetos para serem encaminhados, passa-se a discussão dos requerimentos. O Sr. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento 

verbalmente. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva comenta seus 

requerimentos: a) Requer que seja realizada manutenção nas manilhas localizadas 

entre o nº 45 e em frente ao nº 588, na Rua Praia Formosa antes que se inicie o 

período chuvoso, evitando assim, a inundação da citada rua conforme ocorrido no 

ano passado. b) Requer que seja realizado manutenção no calçamento da Rua André 

Ventura, Bairro Nossa Senhora da Assunção, próximo ao nº 110, pois o local esta 

afundando. c) Requer que seja realizada manutenção em um buraco na Rua 

Tiradentes, próximo ao nº 193, açougue do Vaguinho. O Vereador Vitor Espedito 

Megda comenta seus requerimentos: a) Requer que seja realizada limpeza dos 

terrenos localizados na Rua Prefeito Cândido de Souza, próximos a COPASA, pois o 

mato está muito alto, com acúmulo de lixos e grande proliferação de animais 

peçonhentos. b) Requer que seja realizada terraplanagem para construção de terreiros 

de café e para construção de casa, no Bairro Esteves, proprietário Sr. Amâncio, e 

outra, no Bairro Coelhos, proprietário Ednei Ferreira. c) Requer que os Conselhos e 

Associações sejam isentados do pagamento de alvará de funcionamento, pois, diante 

da Lei de Marco Regulatório, estas entidades não estão recebendo mais as 

subvenções da Prefeitura o que está dificultando a manutenção dos mesmos, assim 

pedem a isenção desta taxa cobrada. O Vereador Roque de uso da palavra comenta 

que este requerimento que irá reiterar, o Vereador Luiz Carlos já o fez aqui neste 

Plenário, trata-se de pedido de instalação de placas pelo DNIT, na BR 146 e trevos 

indicando o nome e a distância da Cidade de Cabo Verde, pois nesta semana 

aconteceu mais um episódio constrangedor  com um pastor que veio pregar na Igreja 

Presbiteriana e não sabia que direção tomar para chegar até nossa Cidade por falta de 

indicação com placa no trevo que vai para Machado, assim pede que placas indicando 

o nome da Cidade de Cabo Verde e sua distância sejam instaladas nas proximidades 

da Polícia Rodoviária Federal em Poços de Caldas, trevo de Bandeira do Sul, trevo de 

Botelhos. Pede que seja enviado Ofício de pesares a uma família tradicional no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, manifestando sentimentos por um ente querido. 
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Reitera pedido de pintura nos quebra molas existentes no Distrito de São Bartolomeu 

de Minas, pois nesta semana um motorista não enxergou o quebra-molas passou 

sobre ele e danificou seu carro, ficando zangado e dizendo ser uma vergonha os 

quebra molas sem a devida pintura. Requer que as placas de sinalização da cidade 

sejam substituídas, pois há algumas totalmente apagadas necessitando de nova 

pintura. O Vereador Luiz Carlos pede que ouvido plenário seja enviado Ofício de 

pesares a família da Sra. Sueli Viana manifestando sentimentos por seu falecimento, 

no Distrito de São Bartolomeu de Minas e a família do Sr. Dãozinho manifestando 

sentimento pelo falecimento de sua esposa Dica, pois eram pessoas queridas e 

estimadas. Parabeniza e manifesta seu reconhecimento pelo belíssimo evento 

realizado pelo Lar Santo Antônio, com muitas pessoas trabalhando e ajudando de 

forma voluntária, diz que foi divulgado na internet o valor arrecado de vinte mil e 

cento e sessenta quatro reais, valor este que servirá para pagar o 13º salário dos 

funcionários que lá atuam. Comenta a respeito do pedido do Vereador Roque ao 

DNIT, reiterando um pedido seu feito a cerca de dois anos e meio atrás, o qual não 

foi atendido até hoje, quanto à instalação de placas na BR e alguns trevos indicando o 

nome e distância da Cidade de Cabo Verde, diz que esta instalação se faz necessário 

devido às pessoas que não conhecem o trajeto ficarem perdidas sem saber que direção 

tomar, trata-se de um serviço barato e que valorizará nossa Cidade, pois da forma que 

está parece até que Cabo Verde não existe entre as Cidades vizinhas. O Vereador 

Clayton Ulisses de Paula solicita um aparte e pede que seja reiterado ao DNIT 

solicitação de instalação de redar no trevo do Distrito de São Bartolomeu, pois há 

tempos atrás o próprio DNIT reconheceu a necessidade desta instalação. O Vereador 

Redno solicita um aparte e pede que seja acrescentado ao Ofício a ser enviado ao 

DNIT solicitação de pintura das mini lombadas na BR 146 nas proximidades do 

Bairro Santa Edwirges, pois com o recapeamento do asfalto estas mini lombadas 

ficaram mais rebaixadas e os carros estão trafegando por este local em alta 

velocidade, podendo ocasionar acidentes com veículos que cruzam a BR 146 para 

entrar no Bairro citado, assim solicita que seja realizada pintura destas mini lombadas 

na BR 146, inibindo assim a alta velocidade dos veículos que por lá transitam. 

Comenta que no dia de hoje a CEMIG iniciou o processo de substituição dos postes 

de madeira, por postes de cimento no Bairro Nova Cabo Verde, mas foi informado 

pelo Sr. Gean, encarregado da CEMIG,  que os postes de madeira que caíram sobre 

uma casa e foram substituídos por outros de madeira não serão trocados, assim pede 

que ouvido o Plenário seja oficiado a CEMIG pedindo bom senso para que efetuem a 

substituição de todos os postes de madeira evitando assim problemas futuros. O 

Vereador Clayton Ulisses de Paula salienta que no dia 30 de outubro aconteceu a 

final do campeonato de futebol entre os Times Veteranos e Coelhos, agradece a 

presença de todos e parabeniza o Vereador Adriano pela presença e filmagem e 
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transmissão ao vivo do jogo de futebol, a qual foi muito visualizada e comentada. 

Parabeniza o time campeão e parabeniza também o Diretor de Esportes Sr. Bruno 

Leite por este fomento realizado no setor de esportes do Município. O Sr. Presidente 

ressalta a importância da participação dos Senhores Vereadores nos eventos 

realizados no Município, foram várias realizações onde em cada um dos eventos 

haviam Vereadores presentes representando este Poder Legislativo. O Vereador Luís 

Antônio Abílio de uso da palavra pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo que seja procedido desentupimento de algumas manilhas na 

estrada rural que dá acesso ao Bairro Coelhos e Bairro Esteves, na subida do morro 

do Cesar, diz estar fazendo esta solicitação para que com a ocorrência das chuvas a 

enxurrada não danifique as estradas. De uso da palavra o Vereador Adriano Lange 

Dias comenta requerimento do Vereador Redno, o qual trata de manutenção em 

manilhas na Rua Praia Formosa, diz que na semana passada esteve presente no local 

juntamente com o Sr. Prefeito, o qual prontamente já ligou para o encarregado de 

obras para realização de avaliação das manilhas e serviço a ser realizado, diz que no 

trevo do Distrito de São Bartolomeu de Minas também presenciou o transbordamento 

de enxurrada devido o entupimento de algumas manilhas e na ocasião solicitou que 

seja realizado o desentupimento das mesmas. Com relação ao pedido do Vereador 

Vitor quanto aos Conselhos e Associações para que sejam isentados do pagamento de 

alvará de funcionamento, deixa claro que após a aprovação da Lei de Marco 

Regulatório, estas entidades não estão recebendo mais as subvenções da Prefeitura, 

não é porque a Prefeitura não quis repassar mais a subvenções e sim devido esta nova 

legislação que impede este repasse aos Conselhos e Associações. Diz ser favorável ao 

envio do requerimento e caso tenha uma Legislação favorável quanto a esta isenção, 

que seja aplicada aos Conselhos de Bairros e Associações. Salienta que no dia 30 de 

outubro de 2019 aconteceu evento realizado pela ASPROCAFÉ, tratando-se do 6º 

Concurso de Cafés Especiais de nosso Município e pudemos perceber que a cada ano 

está aumentando os inscritos para participarem deste Concurso, e vem aumentando 

também os parceiros que apoiam e incentivam esta realização. Salienta que o 

Presidente da COOXUPÉ Sr. Carlos Augusto, enalteceu o trabalho realizado pela 

Associação, a qual vem se destacando e descobrindo a qualidade do café produzido 

pelos produtores em nossa região. Salienta que das proximidades do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas tiveram uns quatro finalistas. Assim pede que ouvido o 

Plenário seja encaminhado Ofício de reconhecimento e parabenizando o trabalho 

realizado pela ASPROCAFÉ e a todos os participantes e principalmente aos 

ganhadores por investirem seu tempo e trabalho na qualidade de seus produtos, 

agregando assim valor e reconhecimento a sua produção. Pede ainda, que seja 

oficiado ao Sr. José Marcos professor do Instituto Federal de Muzambinho, 

reconhecendo, agradecendo pelo empenho e parceria para realização deste evento tão 
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importante ao nosso Município. O Sr. Presidente enaltece a pontuação alcançada 

pelos cafés produzidos no Município de Cabo Verde, onde vários produtores estão 

alcançando pontuação acima de 82 pontos, o que trata de cafés bons, e isso demonstra 

o trabalho realizado pelos produtores de nosso Município. O Sr. Presidente consulta 

se todos os Senhores Vereadores estão de acordo com envio dos requerimentos. 

Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão enviados. Antes de 

encerrar a Sessão comenta sobre a importância de homenagearmos pessoas aqui nesta 

Casa, uns que nasceram nesta terra, outros que nasceram em outros estados e cidades 

mas que contribuíram ou contribuem com o desenvolvimento de nosso Município, 

ressalta a importância de estarmos comemorando 153 anos de Emancipação Politico 

Administrativa do Município de Cabo Verde, pois fazemos parte desta história. Nada 

mais havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa marcada a próxima 

para o dia 11 de novembro de 2019, 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   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 

 

 

 

 


