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

REALIZADA NO DIA 04 (QUATRO) DE FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZENOVE, NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, no horário das 

dezenove horas, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São 

Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do Vereador Vanderlei Aparecido 

Braga e Secretariada pelo Vereador Luís Antônio Abílio, Primeiro Secretário, 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, Luiz Carlos 

Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda. 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, e 

leitura dos requerimentos formulados pelos Vereadores: Redno Alexandre da Silva: 

a) Requer que sejam instalados na Avenida Prefeito José Romão, próximo ao nº 341, 

no Bairro Chapadão, postinhos de concreto para evitar acidente com veículos em 

residência localizada abaixo deste local. B)Requer que seja realizado o 

desentupimento dos bueiros localizados em toda extensão da Avenida Prefeito José 

Romão, no Bairro Chapadão. C) Reitera pedido de colocação de lixeiras grandes em 

pontos estratégicos do Bairro Nova Cabo Verde e Bairro São Benedito, para que os 

moradores depositem os lixos e os mesmos não fiquem espalhados pela rua, causando 

má impressão visual. D) Reitera pedido de instalação de iluminação pública na saída 

do Bairro Chapadão, pois os moradores reclamam da escuridão e consequentemente 

falta de segurança. Requer ainda, que seja construída uma caixa de contenção para as 

águas da enxurrada que desce pela Rua Vargem São José e causa grandes transtornos 

aos moradores do local. E) Reitera pedido de instalação de uns três postes de 

iluminação pública no Cemitério Municipal para que quando ocorrer enterros nos 

finais da tarde e inicio da noite possam ser acedidas as lâmpadas para a iluminação do 

local e consequentemente uma maior visibilidade para as pessoas presentes. F) 

Requer que sejam disponibilizados dois cavaletes a Escola Municipal Pedro 

Alcântara, no Bairro Chapadão,  para que no momento da chegada e da saída dos 

alunos a Rua seja interditada para segurança das crianças, pois motoristas 

imprudentes abusam da velocidade neste local nos horários citados. G) Requer que 

seja feita manutenção e cascalhamento da estrada rural que dá acesso ao Bairro 

Córrego Santo Antônio. Requer que sejam disponibilizados dois caminhões de 

cascalho para a estrada rural que dá acesso a propriedade do Sr. Edilson de Paula. 

Salienta que o proprietário se dispõe a espalhar o referido cascalho na estrada. H) 
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Requer que seja realizada manutenção na rampa existente no Velório Municipal da 

Cidade. Caso a Prefeitura não tenha condições financeiras para esta realização, a 

proprietária da  funerária São Dimas se compromete a doar os materiais de 

construção e a Prefeitura entraria somente com a mão de obra. Luís Antônio Abílio: 

a) Requer manutenção e cascalhamento das estradas rurais dos Bairros: Coelhos, São 

João, Esteves e Fundão, pois as mesmas encontram-se em estado precário de 

conservação. Que faça a manutenção das estradas vicinais também, para que os 

moradores possam melhor se locomover com seus veículos por estas estradas. B) 

Requer que este Poder interceda junto a CEMIG, ou até mesmo solicite um 

Orçamento de iluminação pública no Bairro Coelhos, pois o local a noite fica muito 

escuro e os moradores solicitam esta iluminação para que possam fazer suas 

caminhadas e outras atividades esportivas. Roque Antônio Dias: Requer que se 

constitua uma Comissão Especial para acompanhamento dos membros do Sindicato 

dos Servidores da Prefeitura Municipal de Cabo Verde, para negociação salarial 

quando houver. Que a Comissão seja informada da data destas negociações com 

antecedência pelo Sindicato SEMPRE, documentação esta que fica devidamente 

arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria lida é 

considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. 

Não há inscritos. O Sr. Presidente indaga ao Segundo Secretário se há algum 

Vereador inscrito para palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos  Ribeiro cumprimenta 

todos presente e deseja um bom reinicio dos trabalhos Legislativos aos nobres 

colegas. Inicia sua fala comentando sobre as dificuldades financeiras atravessadas 

pelo Município de Cabo Verde, principalmente no setor cafeeiro, pois nosso 

Município sobrevive com o plantio do café e ano após ano vivemos a expectativa de 

que tudo vai melhorar, o produto vai ser mais valorizado, mas infelizmente isso não 

acontece e vemos nossos produtores quebrando por não ter condições financeiras para 

alavancar e dar continuidade em sua produção, pois os insumos e cuidados com a 

lavouras são caros, e dos cuidados iniciais até a colheita, todo valor agregado ao 

produto não é suficiente para se ter lucro com a produção. Assim, diz esperar que os 

novos Governos estadual e Federal eleitos recentemente observem este lado da 

agricultura, com mais foco e que priorizem mais este setor, pois, vemos diariamente o 

descaso com o café das montanhas, e cada vez mais essa produção vai perdendo seu 

espaço. Assim, pede que ouvido o Plenário, seja elaborada uma Moção de apoio aos 

cafeicultores, para que eles possam olhar este setor com mais carinho e possam 

disponibilizar uma maior atenção e reconhecimento a este setor da agricultura de toda 

nossa Região. Pede que esta Moção seja enviada ao Governador de Minas, ao 

Presidente da República e aos Deputados que nos representam em nossa região, os 

quais foram eleitos, como exemplo o Deputado Emidinho Madeira. Lembra que 
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diariamente o sinal de telefonia VIVO em nossa Cidade está horrível, quase todos os 

dias fica por horas sem serviço e os comércios e a população estão sofrendo com esta 

péssima e precária prestação de serviços desta operadora. Pede que ouvido o 

Plenário, no momento oportuno desta Reunião,  seja encaminhado Ofício de repúdio 

a operadora VIVO, manifestando todo o descontentamento com a prestação de 

serviços da operadora na Cidade de Cabo Verde. Diz que como Vereador é muito 

questionado sobre os recursos conseguidos pelo Município no ano passado através de 

emendas parlamentares enviadas por Deputados, esclarece que a primeira coisa a ser 

feita é a elaboração de projetos pela Prefeitura e enviados aos Deputados, segundo 

passo o Deputado indica o recurso a ser destinado a obra solicitada, terceiro passo é a 

liberação do recurso pelos Governos do Estado ou União, e os recursos destinados ao 

Município estão nesta fase de liberação pelos Governos, estamos aguardando esta 

liberação e assim que estes recursos estiverem na conta da Prefeitura inicia-se o 

processo licitatório de contratação de empresa para a realização da obra. Salienta que 

trata-se de um processo demorado e burocrático como toda obra pública, mas temos 

esperança de que estes recursos vão ser liberados ao nosso Município para benefício 

de toda nossa população, assim pede um pouquinho mais de paciência. Salienta a 

dificuldade financeira atravessada pelos Governos Estadual e Federal e por isso a 

dificuldade para a liberação destes recursos. O Vereador Vitor Espedito Megda 

solicita um aparte e pede que inclua nesta Moção a ser enviada ao Governador, 

Presidente e Deputados, a solicitação para que transformem o PRONAF custeio em 

PRONAF investimento, para que o mesmo seja parcelado, pois neste PRONAF 

custeio os produtores pagam os juros, mas o valor principal ele não consegue pagar e 

vira uma “dívida bola de neve”, exemplifica dizendo que se o produtor tiver uma 

dívida de vinte mil reais e isso for parcelado para pagar em dez anos, neste tempo 

esta dívida acabará, mas da forma que é hoje a dívida não tem fim. O Vereador Luiz 

Carlos sugere que seja enviado Ofício aos dois sindicatos de produtores rurais 

existentes na Cidade de Cabo Verde para buscar mais informações sobre o PRONAF, 

antes de elaboramos esta Moção. Lembra a dificuldade encontrada pelo agricultor na 

hora de renovar o PRONAF, pois não disponibiliza dos recursos necessários para o 

pagamento do mesmo para sua renovação, assim buscam empréstimos com terceiros 

e pagam juros abusivos para conseguir pagar e renovar o PRONAF. Comenta a 

resposta de Ofício enviada ao Executivo, solicitando informações sobre realização de 

exame de raio X pelo médico Dr. João Galdino Viana, salienta que o Secretário de 

Saúde se utilizou de belas palavras, mas isso não irá resolver nada, e mais uma vez se 

diz muito triste, pois, a pessoa vale quanto pesa, se ela não pesa mais, ela já não vale 

mais nada, é assim que vemos acontecer com o Dr. João, lembra que foi citado que 

quando o Dr. João se aposentou ele foi desligado do SUS e por isso não pode usar 

mais deste sistema para realização de exames raio X, diante de tantas palavras 
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bonitas, que o Secretário utilize mais de sua criatividade, pois neste Cargo que ocupa 

ele pode fazer muitas coisas e solucionar este problema para a população de Cabo 

Verde, e quando diz que a população não está sendo lesada por esta não realização 

dos exames raio X solicitados pelo Dr. João, afirma que está sim, pois muitas pessoas 

carentes ainda usufruem do atendimento médico do Dr. João Galdino Viana.  De uso 

da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula comunica que retoma seus trabalhos 

legislativos no dia de hoje como líder do Poder Executivo na Casa, se colocando a 

disposição para interceder junto ao Executivo sobre pedidos dos nobres Vereadores. 

Aproveitando as palavras do Vereador Luiz Carlos sobre os recursos a serem 

destinados a nossa Cidade, salienta que o Projeto de pavimentação das ruas centrais 

deverão se iniciar ainda esta semana conforme cronograma da empresa licitada, 

lembra ainda, que já foi adquirida massa asfáltica para realização de operação tapa 

buracos na Cidade e Distritos do Município. O Sr. Presidente parabeniza os 

Vereadores pelas palavras mencionando a crise cafeeira em nosso Município e diz ser 

este o momento desta Câmara fazer algo em prol dos produtores de café, comenta 

sobre as dificuldades enfrentadas com o PRONAF, pois os cafeicultores acabam se 

endividando e não conseguem pagar a empréstimo, dificultando assim, a 

continuidade de sua produção. Salienta ser uma ótima ideia a de Oficiar aos 

representantes dos sindicatos para que nos enviem informações sobre o PRONAF ou 

que venham fazer uma explanação sobre o assunto pessoalmente nesta Casa de Leis 

para conhecimento de todos e para que a Câmara tenha um respaldo para a 

elaboração de documento a ser enviado aos governantes. Comenta sobre os recursos 

destinados a pavimentação de ruas do Distrito de Serra dos Lemes e lá estão 

ocorrendo dois problemas para esta realização, lembra da luta deste Vereador que vos 

fala, com total apoio desta Casa para aprovação de Projetos importantes para aquele 

Distrito com a legalização dos terrenos, tornando o local totalmente legalizado e só 

não tem a escritura de seu terreno quem não quer, lembra da importante participação 

do Sr. “Tatu”, do Prefeito atual Édson e desta Casa Legislativa que não mediram 

esforços para esta realização. Mas após esta legalização veio a cobrança dos impostos 

IPTU e outras tarifas, e os moradores reclamam por o local ainda não estar 

pavimentado, diz não tirar a razão dos moradores não, mas lá existem duas 

dificuldades, o primeiro é que os recursos para esta pavimentação já foram indicados, 

mas ainda não foram liberados pelo governo, pois o estado de Minas está quebrado, o 

governo federal também está passando por sérias dificuldades, mas diz ter certeza de 

que tudo vai dar certo e este recurso será liberado. Lembra que a COPASA tem 

recurso de quinhentos mil reais para serem investidos no Distrito de Serra dos Lemes, 

mas esbarra no segundo problema que é conseguir um local onde possa ser construída 

a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), nenhum proprietário de terra se prontifica 

a vender um pedaço de terra para esta construção, assim fica este impasse e o 
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problema não se resolve e as críticas da população permanecem. Diz que infelizmente 

precisa se ter mais um pouco de paciência, pois as obras serão realizadas e já foram 

conseguidos muitos pontos positivos para o Distrito de Serra dos Lemes, cosia que a 

dois anos atrás não poderia nem acontecer, pois, ainda não era legalizado. Na 

sequência 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. Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação das Atas, sem emenda. Em 

seguida, encaminha os Projetos de Lei nºs 2.099/2019 que, AUTORIZA A ABERTURA 

DE CRÉDITO ESPECIAL NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE, LAZER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO POPULAR E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 2.100/2019 que, ACRESCENTA PARÁGRAFO 

ÚNICO NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.415/2013, ALTERADO PELA LEI 

2.555/2018, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS FISCAIS 

AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projetos de Lei Complementar nºs 150/2019 que, 

PROMOVE A CRIAÇÃO DE AÇÃO NO PLANO PLURIANUAL – PPA, INCLUSÃO NA 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS e 

151/2019 que, TRANSFORMA CARGOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO 

DA PREFEITURA DE CABO VERDE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 085, DE 23 DE 

AGOSTO DE 2013, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais 

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

votação em Plenário. Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  Vamos passar a fase 

de discussão e votação dos requerimentos feitos pelos Senhores Vereadores. Vossas 

excelências desejam fazer algum um pedido verbalmente? Podem se manifestar. De 

uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias deseja a todos os nobres Vereadores 

um bom reinicio dos trabalhos Legislativo e deseja a nova Mesa Diretora sucesso e 

discernimento na condução dos trabalhos. Comenta sobre a resposta enviada pela 

COPASA a um Oficio seu, que esta resposta não é condizente com o que tem 

ocorrido no Distrito, tem faltado água quase que diariamente, na semana passada 

faltou água por dois dias e a população sofre com esta falta de água nesse calor, diz 

que ninguém da COPASA passa nenhuma informação sobre o porque da falta de 

água e quando liga na COPASA ninguém atende. Assim, diz não ter gostado da 

resposta enviada pela empresa não, pois o problema está pior a cada dia. Chama a 

atenção do Vereador líder do Prefeito na Casa Sr. Clayton para que interceda junto ao 

Executivo para solução do problema na Rua Targino Dias no Distrito de São 

Bartolomeu, pois o Prefeito respondeu a um Ofício seu que não daria para pavimentar 

a referida rua, mas que a parte de instalação de manilhas para a contenção das águas 

de enxurrada seria feita e que as manilhas já estavam compradas, mas o serviço não 

foi feito até hoje e com a ocorrência das chuvas as casas existentes no local ficam 

todas inundadas. Assim, pede uma providência urgente. Outro problema sério é com 
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relação à estrada rural do Bairro Fiéis, diz que o Prefeito e o Secretário Luiz Augusto 

estiveram no local e disseram que iriam fazer a manutenção e cascalhamento da 

estrada, mas até hoje nada foi feito, e com essas chuvas fortes que tem ocorrido, o 

local fica intransitável e tem cerca de dez famílias que moram neste local e só tem 

esta estrada para transitarem e fica tão cheio de barro que os carros encravam no 

local, trata-se de um trecho pequeno de estrada, é uma vergonha este serviço não ser 

realizado, assim pede que o líder de Prefeito cobre a realização destes serviços com 

urgência.  De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que seja 

transformado em Ofício suas palavras ditas anteriormente a respeito da empresa de 

telefonia VIVO. Que seja oficiado aos Sindicatos dos produtores rurais de Cabo 

Verde solicitando informações acerca do PRONAF. Pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado a COPASA pedindo providências urgentes quanto ao mau cheiro exalado em 

todas as residências e bueiros do Bairro Chapadão, conforme informação o mau 

cheiro aumenta quando é ligada a bomba de recalque nas proximidades da Chácara 

São Francisco, pede que seja realmente verificado se há algum vazamento ou outro 

problema que está causando tamanho mau cheiro em todo Bairro Chapadão. Salienta 

que o Ofício não seja apenas respondido pelo responsável da gerência da empresa de 

forma formal, mas que consultem os técnicos que prestam serviços aqui em nosso 

Município, os quais são muito trabalhadores e sensatos na explanação dos problemas 

ocorridos. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda manifesta 

agradecimento ao Secretário Luiz Augusto Melo por realização de serviço de 

roçagem nas margens da estrada rural que dá acesso ao Bairro Coelhos. Reforça o 

pedido de manutenção das estradas rurais feito pelo Vereado Luís Antônio Abílio e 

pede que seja feita manutenção nas estradas vicinais, pois existem famílias com 

doentes em casa e sentem muita dificuldade em locomover por estas estradas para 

tratarem suas doenças. De uso da palavra o Vereador Clayton informa que já se 

iniciaram as obras da tão sonhada UBS no Bairro Coelhos e em breve estará 

concluída para pleno atendimento a população do Bairro Coelhos e Bairros vizinhos. 

De uso da palavra o Vereador Luís Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo requerendo a construção de uma rampa  na calçada em frente 

ao posto de saúde para facilitar a acessibilidade dos cadeirantes e/ou outras 

deficiências físicas ao local. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva 

pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo requerendo a construção de 

uma rampa para cadeirantes na calçada em frente o Banco do Brasil onde foi 

instalada placa de sinalização, mas não foi construída esta rampa para facilitar o 

acesso dos mesmos. O Sr. Presidente submete a votação todos requerimentos. Todos 

Vereadores se manifestam favoráveis  e os Requerimentos serão enviados. Diante do 

Requerimento do Vereador Roque Antônio Dias para que seja constituída uma 

Comissão Especial indicando três Vereadores para acompanharem as discussões 



343 
 

salariais entre o Sindicato dos Servidores Municipais e Executivo Municipal, faz a 

indicação dos seguintes Vereadores: Clayton Ulisses de Paula, Luiz Carlos Ribeiro e 

Vitor Espedito Megda. Informa que esta Comissão acompanhará os membros do 

Sindicato para negociações salariais sempre que necessário, pede que seja oficiado ao 

Sindicato SEMPRE informado a composição da Comissão Especial. Nada mais 

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

Ordinária e encerra a presente deixando  marcada a próxima para o dia  11 de 

fevereiro  de 2019 (segunda-feira), às 19 horas. E eu secretário, lavro a presente Ata 

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

 

_______________________________      __________________________________ 

Clayton Ulisses de Paula    Juscelino Tereza  

 

_______________________________       __________________________________ 

Luís Antônio Abílio                                   Luiz Carlos Ribeiro      

      

_______________________________       __________________________________ 

Redno Alexandre da Silva     Ronaldo Roberto dos Reis                         

      

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias           Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda      
 

OBSERVAÇÃO:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


