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

REALIZADA NO DIA 14 (QUATORZE) DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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 

do Vereador Clayton Ulisses de Paula 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 Primeiro Secretário dos Senhores Vereadores: Clayton 

Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Ronaldo Roberto dos Reis, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausências dos Vereadores Luiz 

Carlos Ribeiro e Roque Antônio Dias, devidamente justificadas. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicita ao Vereador Redno Alexandre da Silva 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: 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e Redno Alexandre da Silva 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. Na sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. 

Presidente indaga ao Segundo Secretário se há algum Vereador inscrito para palavra 

livre, este informa que está inscrito o Vereador Clayton Ulisses de Paula. O Sr. 

Presidente solicita ao Vereador Vice-Presidente, Sr. Vanderlei Aparecido Braga que 

assuma a cadeira da Presidência, de acordo com o Regimento Interno desta Casa, 

para que utilize a Tribuna Livre para prestação de informação. De uso da palavra o 

Vereador Presidente diz que a administração municipal pensando na qualidade de 

vida dos cidadãos e principalmente na relação entre os Conselhos de Bairros do 

Município com suas comunidades, vem realizando reuniões já há algum tempo para 

solucionar a questão das sedes dos Conselhos de Bairro do Município. Diz que na 

última sexta-feira, dia 11 de maio de 2018 aconteceu uma Reunião entre o Prefeito, 

Secretaria de Administração, Presidência da Câmara e liderança do Governo na 

Câmara, e ficou determinado pelo Prefeito que a Assessoria Jurídica e a Secretaria de 

Administração elaborem os Projetos de Lei para cessão/doação das sedes dos 

conselhos de bairro que se localizarem em áreas de propriedade do Município. Com 

isso a Administração poderá realizar a cessão/doação da sede do Conselho de Bairro 

do Chapadão que já é uma vontade de longa data da atual administração, uma vez que 

vários moradores fazem este pedido com frequência, incluindo adolescentes e terceira 

idade que fazem uso constante tanto do barracão quanto da quadra de esportes. A 
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administração poderá ainda realizar a cessão/doação do local destinado à sede do 

Conselho de Bairro da Cata, onde o imóvel é uma antiga escola municipal e ainda o 

barracão da sede do Conselho do Distrito de Serra dos Lemes. Na mesma Reunião o 

Prefeito solicitou levantamento dos Bairros Rurais que possuem Conselhos e ainda 

não possuem sede própria incluindo ai o Conselho de São Bartolomeu de Minas e 

Condessa, para análise da doação de terrenos para construção das sedes. O Vereador 

Ronaldo Roberto dos Reis solicita um aparte e lembra que o desejo do Prefeito Édson 

é fazer a cessão/doação aos Conselhos que já possuem suas sedes construídas, ou 

seja, dar posse destas construções aos Conselhos e para os Conselhos que ainda não 

tiverem sede, pretende-se comprar um terreno para doação ao Conselho para esta 

construção. O Vereador Vitor Espedito Megda diz que no Bairro Fundão dos 

Cardosos funciona uma creche em um prédio de uma antiga escola, indaga se este 

Bairro também fará parte deste Projeto. O Vereador Ronaldo responde que sim, que 

se o Conselho estiver ativo receberá esta cessão/doação. O Vereador Vitor diz ser 

uma reivindicação antiga do Bairro Esteves a construção de uma sede para o 

Conselho de Bairro. O Sr. Presidente informa que será feito este levantamento para 

averiguar a real necessidade dos Conselhos de Bairro do Município. O Vereador 

Ronaldo informa que será feito este levantamento para cessão/doação de terreno para 

o Conselho que ainda não tiver sede própria, e para os que já possuem a sede em 

nome do Município também será feita a doação da construção ao Conselho.  Na 

sequencia 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, Extraordinária e Especial, pois já vieram até a Secretaria antes dessa 

Sessão e procederam a leitura das mesmas, averiguando seus conteúdos. As Atas são 

aprovadas pelos Vereadores presentes, sem emendas. Na sequencia como não há 

nenhum Projeto para ser encaminhado, passa-se a discussão dos requerimentos. O Sr. 

Presidente indaga se algum Vereador deseja falar sobre seu requerimento escrito ou 

fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o Vereador Vitor diz que 

seu requerimento trata de pedido informações sobre a construção do posto de saúde 

no Bairro Coelhos, a qual está parada, ninguém fala nada e a comunidade está 

cobrando, lembra que este pedido de informações já foi feito pelo Vereador Luís 

Antônio Abílio, mas até hoje ninguém da administração se manifestou sobre o 

assunto, assim, diz que querem saber se a obra vai ser realmente executada no Bairro. 

O Vereador Redno Alexandre comenta sobre seu requerimento, dizendo que tem 

recebido inúmeras reclamações sobre o espaço físico do cemitério Municipal, o qual 

está faltando espaço para os sepultamentos e que se construa uma entrada aos fundos 

do mesmo para que não tenha que atravessar toda a extensão do cemitério e passar 

por cima dos túmulos existentes. Pede que seja analisada a possibilidade de instalação 
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de iluminação no cemitério, facilitando os sepultamentos ao entardecer, pois o local 

nesta época fica muito escuro. Pede ainda, que sejam disponibilizadas luvas aos 

servidores que trabalham no local, a fim de se evitar contaminações e doenças. 

Requer que sejam instalados braços de iluminação pública no Bairro Nova Cabo 

Verde, na curva que dá acesso as duas ruas principais lá existentes. Informa que já 

existem postes instalados no local, mas não existem lâmpadas, o que torna o local 

muito escuro, causando transtornos aos moradores que por lá transitam. De uso da 

palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga diz que este assunto já vem sendo 

cobrado desde a gestão passada, lembra que nesta gestão já reiterou o pedido, mas até 

hoje não foi atendido pela administração, trata-se do pedido de um estagiário ou 

profissional da área de educação física para que possa ministrar aulas de futsal, vôlei 

e outros esportes as crianças e jovens do Distrito de Serra dos Lemes, pois o local é 

carente destas atividades, de lazer e diariamente é cobrado por crianças que batem na 

porta de sua casa cobrando o início destas aulas. Diz que lá reside a estagiária Camila 

e eles pedem que ela possa ministrar estas aulas para eles, salienta que a Camila faz 

seu estágio aqui na Cidade. Lembra que vem fazendo este pedido há mais de quatro 

anos, já conversou com os Secretários dos Esportes nas duas gestões, mas até hoje 

não houve um consenso, mas tem certeza que tem como fazer este pedido acontecer, 

o que está faltando são alguns ajustes para este pedido se tornar realidade. Pede que 

ouvido o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal, reiterando pedido de uma 

maior atenção com a Rua Major Pedro de Melo, a qual dá acesso ao Departamento 

Municipal de Educação. Salienta que tal Rua não possui calçada e conta com grande 

fluxo de pedestres por ser uma escola Municipal, assim as crianças correm sérios 

riscos de atropelamentos, uma vez que muitos veículos também transitam por esta 

mesma via. Assim, pede que uma providência seja tomada com a máxima urgência. 

O Vereador Vitor solicita um aparte e diz que a Rua encontra-se totalmente 

esburacada, necessitando de manutenção e lembra que já fez um requerimento ao 

Executivo para que uma faixa amarela fosse pintada na extensão do restaurante 

existente no início desta Rua, pois os carros que ficam parados no local em horários 

escolares atrapalham o fluxo dos veículos escolares e causam risco de acidentes com 

pedestres. O Vereador Redno solicita um aparte e diz que também já fez um 

requerimento há tempos atrás pedindo manutenção no calçamento, e até hoje não foi 

atendido e pôde presenciar os próprios moradores tapando os buracos com terra para 

amenizar o problema. O Vereador Luís Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário 

seja oficiado ao Executivo, solicitando o envio de uma máquina ao Bairro São João, a 

fim de se encher caminhões de cascalho para a manutenção das estradas rurais do 

referido Bairro. Salienta que será uma parceria entre os moradores do Bairro e a 

Prefeitura. Informa que os moradores pedirão cascalho ao “Sr. João do Lidinho” e 

caso o cascalho seja disponibilizado precisarão apenas da máquina para encher os 
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tratores e camionetes do Bairro para o devido transporte. O Vereador Vitor solicita 

um aparte e diz que os moradores do Bairro desejam fazer uma parceria com 

administração, para a realização de um bom serviço e mais barato ao Município. O 

Vereador Vanderlei solicita um aparte e indaga se há uma data prevista para esta 

realização. O Vereador Luís Antônio responde que ainda não, que os moradores irão 

conversar com o dono da cascalheira e se ele estiver de acordo marcarão um dia para 

a retirada do cascalho e manutenção das estradas, volta a ressaltar que só será 

necessário o envio da máquina da Prefeitura. Requer que seja feita manutenção no 

calçamento da Rua Alceu Prado, Bairro Chapadão, a qual dá acesso ao Grupo Escolar 

Pedro Alcântara Ferreira, pede que seja verificada toda sua extensão, pois há buracos 

em vários pontos da referida Rua. O Vereador Vitor indaga se alguma notícia ou 

informação sobre o poço artesiano a ser instalado no Bairro Fundão dos Cardosos. O 

líder do Prefeito na Casa responde que o processo para fazer a perfuração do poço já 

está encaminhado.  O Sr. Presidente indaga se todos estão de acordo com o envio dos 

Ofícios. Todos Senhores Vereadores se manifestam favoráveis ao envio. O Sr. 

Presidente comenta que no último sábado, 12/05/2018, aconteceu a inauguração da 

iluminação do campo de futebol do Distrito de São Bartolomeu de Minas, com a 

presença do Deputado Cássio Soares, o qual destinou os recursos através de emenda 

para esta iluminação. Aconteceu a final do campeonato de futebol society, onde o 

time de Muzambinho se consagrou campeão, competindo com time de Monte Belo. 

Deixa seu especial cumprimento ao organizador José Reino, o qual realizou um 

grande campeonato com mais de 15 equipes participantes, salienta que o campo ficou 

muito bonito iluminado. Lembra que a próxima inauguração acontecerá no campo de 

futebol do Distrito de Serra dos Lemes e num futuro próximo contaremos com a 

iluminação do campo do Bairro Coelhos e construção do campo de futebol no Bairro 

Chapadão. Lembrando que todos estes recursos adquiridos foram emendas 

parlamentares através do Deputado Estadual Cássio Soares. Reforça o convite do 

Jornal a Folha Regional para comemoração do seu aniversário no próximo dia 26 de 

maio de 2018. Nada mais havendo para tratar, agradece a todos os presentes e deixa 

marcada a próxima Reunião para o dia 28 de maio de 2018, às 19 horas. E eu 

Secretário, lavrei 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 
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_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias     Vanderlei Aparecido Braga 
 

_______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


