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

REALIZADA NO DIA 25 (VINTE E CINCO) DE NOVEMBRO DOIS MIL E DEZENOVE, 

NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 do Vereador Vanderlei Aparecido Braga e Secretariada pelo Vereador 

Segundo Secretário, Roque Antônio Dias, reuniu-se a Câmara Municipal de Cabo 

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

presença verificada pelo Vereador Segundo Secretário dos Senhores Vereadores: 

Adriano Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

Alexandre da Silva, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência 

dos Vereadores: Luís Antônio Abílio e Juscelino Tereza, devidamente justificadas. 

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 e leitura do Requerimento feito pelo Vereador: 

Vitor Espedito Megda. 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 o Sr. Presidente,  consulta o Vereador Segundo 

Secretário, se há Vereadores inscritos para palavra livre. Este informa que estão 

inscritos os Vereadores: Luiz Carlos Ribeiro e Redno Alexandre da Silva. De uso da 

palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta Ofício enviado pelo Deputado 

Cássio Soares  lido no expediente, no qual ele informa o pagamento de emenda 

parlamentar num valor de cento e cinquenta mil reais para construção de campo de 

futebol na estrada vicinal do Bairro Ribeirão São José em nosso Município, diz se 

sentir feliz em receber notícias como estas, pois estes recursos proporcionam 

melhorias a qualidade de vida de nossa população. Comunica também a destinação de 

trinta e cinco mil reais a APAE através do Deputado Antônio Carlos Arantes, diz que 

o recurso já foi depositado na conta da APAE e será utilizado para compra de 

equipamento para uma sala de informática, o que beneficiará muito os alunos daquela 

instituição. Pede que todos os Vereadores se mobilizem junto aos Deputados eleitos 

para que consigamos mais recursos através de emendas parlamentares para nosso 

Município. Diz ainda ter ficado muito feliz ao saber do início da construção da nova 

creche no Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois serão seiscentos metros de 

construção, mais duzentos metros de área livre, o que beneficiará muito as crianças 

daquele Distrito, diz que esta construção está sendo custeada com recursos próprios e 

parte do FUNDEB, parabeniza a administração por este feito. Diz que no momento 

oportuno desta Reunião solicitará envio de Ofício de agradecimentos aos Deputados 
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Antônio Carlos Arantes e Cássio  Soares. De uso da palavra o Vereador Redno 

Alexandre da Silva parabeniza a Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de 

Magalhães pela belíssima exposição realizada na última sexta-feira (22/11/2019), 

demonstrando a história de nosso Município. Parabeniza também toda equipe e 

alunos da escola estadual Major Leonel pela realização da feira de ciências no último 

sábado (23/11/2019), onde toda exposição estava belíssima. Diz ter ficado muito 

triste em presenciar o abandono da Casa da Cultura, com muitos equipamentos 

valiosos abandonados no local, muitos objetos e roupas que demonstram a história de 

nosso povo e do nosso Município abandonados se deteriorando pelo mal 

armazenamento, bandeiras do Município jogadas no chão, diz ser grande a 

quantidade de materiais históricos abandonados e se deteriorando pela má 

conservação do local. Assim, diz que em sua opinião a administração deveria ter mais 

atenção com a Casa da Cultura, pois a história do nosso Município está se perdendo 

diante da má conservação do local. Diz que a administração deveria abraçar esta 

causa e destinar alguns servidores para realizar limpeza do local e organizar os 

materiais lá depositados. O Vereador Roque Antônio Dias solicita um aparte e diz ser 

muito bem lembrado este comentário feito pelo Vereador Redno, pois a Casa da 

Cultura tem uma história muito bonita, pois foi construída sem a utilização de 

nenhum centavo cedido pela Prefeitura, lembra que na ocasião existia aqui em nossa 

Cidade o Lions Clube com vários integrantes associados e na época o Sr. Mauro Dias 

foi o associado que mais contribuiu para esta construção, lembra que foram 

promovidas festas, bingos, jantares, tudo em prol dessa construção, ressalta ainda o 

nome dos Senhores Noely, Tio Moreno e Antônio Francisco Passos de Paula, que 

muito contribuíram com o Lions Clube na época, mas, com o tempo as coisas 

começaram ficar mais difíceis e esta associação Lions Clube se desfez e os membros 

da época acharam por bem doar a construção para a Prefeitura Municipal cuidar e lá 

implantar a Casa da Cultura, assim, em sua opinião a Prefeitura tinha que ter mais 

cuidado com o local, pois ganhou toda construção de graça. O Vereador Redno 

agradece as palavras do Vereador Roque e diz que conforme existe o arquivo da 

Prefeitura guardado em uma casa alugada, bem protegido e cuidado, assim deveria 

ser com o arquivo histórico da Casa da Cultura, bem guardado e protegido. 

Parabeniza o Deputado Antônio Carlos Arantes pela destinação de recursos a APAE 

e ao ex Prefeito Claudinho Palma. Diz que quando se tem Deputados empenhados e 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, isso é gratificante, pois são entidades que 

muito precisam destes recursos. Lembra que quando um Vereador aqui faz um 

pedido, este pedido é para beneficiar a população e não a si próprio, salienta que os 

Vereadores são os representante da população e por isso intercedem ao Executivo 

através de seus pedidos, os quais beneficiarão a população. Lembra que aqui os 

Vereadores são todos iguais, independente do partido político, e aqui estão para 



165 
 

atender a população. Diz estar fazendo este desabafo porque ouviu algo dia desses, 

que o deixou muito triste, e diz que em sua opinião o trabalho de cada um aqui tem 

que ser respeitado e cada Vereador desempenha seu trabalho da forma que acha 

correto e que melhor atenda as necessidades da população. O Vereador Adriano 

Lange Dias solicita um aparte e diz que sobre a Casa da Cultura, também conhecedor 

da real condição em que se encontra o local e diz que não se alegra em momento 

algum ver aquela situação, não é por ser da base do Governo e líder do Governo nesta 

Casa que falará que está feliz, e também entende que já poderia ter feito alguma coisa 

naquela construção ao menos para minimizar a deteriorização do prédio. Lembra que 

em 2017 ainda não contemplava no Orçamento do Município recursos para a 

manutenção do local, o que foi sugerido pelos Vereadores e acatado pelo Prefeito em 

exercício, e nos anos sequentes este recurso vem sendo orçando, mas diante das 

dificuldades financeiras atravessadas pelo Município, ainda não foi possível realizar 

nenhuma melhoria no local, mas concorda plenamente com o nobre Vereador Redno 

de que a cultura do Município precisa ser valorizada e a Casa da Cultura precisa ser 

reformada, diz acreditar que no início do ano de dois mil e vinte esta situação 

melhorará, pois há a previsão de destinação de recursos do pré - sal a serem 

destinados ao Município, cerca de oitocentos mil reais que poderão ser utilizados para 

manutenção dos próprios públicos – infraestrutura, assim, diz estar bastante otimista 

de que estes reparos necessários serão feitos na Casa da Cultura, caso este recurso 

seja destinado ao Município, pois é um desejo de todos os Vereadores e de toda 

população cabo-verdense. Ressalta a importância da exposição promovida pela 

Escola Professor Pedro Saturnino de Magalhães, onde expôs objetos antigos que 

crianças e adolescentes nem sabiam que existia, diz ter sido um belíssimo trabalho 

apresentado. O Vereador Redno agradece as palavras do Vereador Adriano e diz ficar 

feliz por ter este Vereador uma visão diferenciada e ampla enxergando o que está 

errado e se posicionando para que possa ser corrigido. O Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro solicita um aparte e ressalta a realização da semana da inclusão, promovida 

pela Escola Major Leonel, a qual foi de extrema importância para conscientizar toda 

população sobre o desafio de uma escola inclusiva e no momento oportuno desta 

Reunião solicitará envio de Ofício aos responsáveis pela escola parabenizando esta 

realização. O Vereador Redno ressalta a qualidade da educação em nosso Município 

e parabeniza todos os diretores e professores envolvidos no desenvolvimento da 

educação em nosso M  unicípio. 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 
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emendas. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Resolução nº 009/2019 que, 

APROVA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2017, e Projeto de Lei nº 2.127/2019 que, MAJORA 

AD REFERENDUM VALOR DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP E 

TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 

demais Comissões Permanentes para análise, discussão e elaboração de Parecer. Na 

sequencia,  passa-se a discussão e votação dos requerimentos. O Sr. Presidente indaga 

se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento verbalmente. De 

uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento: Requer 

que seja realizado um aterramento em curva localizada na estrada rural nas 

proximidades da fazenda do Sr. Renato Bóia, pois o local está desmoronando 

podendo ocasionar acidentes com veículos que por ali trafegam, principalmente 

veículos escolares. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias pede que 

ouvido o Plenário seja Oficiado à família do Sr. Rodrigo dos Reis, morador na 

Fazenda Viradouro, parabenizando pela conquista de 3º lugar do melhor café do 

Brasil, através do evento realizado pela COOXUPÉ, pede que seja parabenizada toda 

família Reis da Fazenda Viradouro. Lembra que hoje aconteceu mais um acidente no 

trevo do Distrito de São Bartolomeu de Minas, assim reforça mais uma vez o pedido 

de instalação de radar no local, a fim de se evitar que os veículos passem pelo local 

em alta velocidade. Diz ter conversado com o policial rodoviário que estava lá e falou 

para eles de todos os Ofícios que já foram enviados ao DNIT pedindo a instalação de 

radar e se ele não poderia dar a cópia do boletim de ocorrência do acidente para 

reforçar o pedido e ele lhe respondeu que isso não adiantaria, pois o Presidente da 

República está mandando remover todos os radares das estradas. Mas mesmo assim 

diz que insistirá no pedido dessa instalação. Comenta com o líder do Governo na 

Casa que a estrada rural que dá acesso a propriedade do Sr. Tuniquinho está muito 

ruim, assim pede que façam a manutenção daquele trecho de estrada rural. Salienta 

que quando se pode evitar o acontecimento de acidentes é bom, e onde acontece o 

desembarque dos alunos do ônibus escolar no Distrito de São Bartolomeu de Minas é 

muito perigoso, pois fica numa curva, as crianças atravessam na frente do ônibus e 

não têm visibilidade de outros veículos que vem na mesma via, diz que no dia de hoje 

presenciou um quase acidente, assim pede que este ponto de desembarque das 

crianças seja mudado para um local mais seguro. De uso da palavra o Vereador 

Clayton Ulisses de Paula pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo informações se há algum controle sobre a fixação de faixas de 

propagandas no alambrado do Parquinho Municipal, pois lá estão fixadas inúmeras 

faixas com propaganda encobrindo toda visibilidade do parquinho reformado. De uso 

da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja oficiado 
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aos Deputados, Antônio Carlos Arantes e Cássio Soares em agradecimento pela 

destinação de emendas parlamentares ao nosso Município e parabenizando as Escolas 

Estaduais por realização de eventos tão importantes em nosso Município. De uso da 

palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo requerendo a substituição do bebedouro existente no 

parquinho, pois o lá existente está estragado e com a chegada das férias escolares 

muitas crianças frequentarão o local e precisam de bebedouro para se hidratar. Diz 

que na Rua dos Ipês, Centro, o morador Flávio pede que seja feita manutenção com 

máquina na rua e seja colocado cascalho, pois a rua está em péssimo estado de 

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

Requerimentos. Todos Vereadores manifestam favoráveis ao envio. Todos 

requerimentos serão enviados através de Ofício. O Vereador Adriano utiliza-se da 

palavra como líder do Prefeito na Casa para prestar algumas informações. Comenta 

que já iniciou a construção da Creche no Distrito de São Bartolomeu de Minas, com 

recursos próprios e parte do FUNDEB. Comenta que o recurso num valor de cento e 

cinquenta mil reais destinado pelo Deputado Cássio Soares já foi depositado na conta 

da Prefeitura. Diz que foram realizadas licitações nesta semana para aquisição de 

alguns veículos e diz que antes da Câmara sair de recesso trará informações sobre 

ações realizadas e conquistas do Município neste ano de 2019 e coisas futuras que se 

pretende realizar para que os Vereadores fiquem informados. Na sequencia passa-se a 

discussão, apreciação e votação dos Projetos encaminhados nesta Casa Legislativa. O 

Sr. Presidente solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer 

referente ao Projeto de Resolução nº 007/2019 de autoria desta Casa Legislativa, que 

REGULAMENTA A CONCESSÃO E O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS VEREADORES 

E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o referido Projeto, a apreciação, discussão 

dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Todos 

Vereadores presentes se manifestam favoráveis a sua aprovação, uma vez que esta 

Resolução trata-se de uma adequação mais atual sobre o tema, em especial com base 

na recomendação feita pelo Ilustre Representante do Ministério Público, bem como, 

pelo fato de que a mesma não traz nenhuma alteração com relação aos valores 

anteriormente concedidos, tratando-se única e exclusivamente de adequações 

formais. Em seguida submete o referido Projeto de Resolução a votação dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Os Vereadores que 

estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto de Resolução permaneçam 

como estão. O Projeto de Resolução nº 007/2019 está aprovado por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. O Sr. Presidente solicita a Assessora Legislativa que 

proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Resolução nº 008/2019 de autoria 

desta Casa Legislativa, que CONCEDE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES DA 
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CÂMARA MUNICIPAL E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o 

referido Projeto a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores 

Vereadores podem se manifestar. Todos Vereadores presentes se manifestam 

favoráveis a sua aprovação, pois no item VII do art. 36, da Lei Orgânica do 

Município determina ser prerrogativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal, além 

de outros, a concessão de gratificações aos Servidores Públicos da Casa de Leis e, 

levando-se em conta ainda, o percentual de pessoal gasto, o qual fica muito abaixo do 

índice permitido por Lei, uma vez que a Câmara Municipal possui apenas quatro 

servidoras, sendo esta uma forma de reconhecimento pelo bom trabalho prestado com 

zelo e dedicação por estas servidoras. Em seguida submete o referido Projeto de 

Resolução a votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. Os Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido 

Projeto de Resolução permaneçam como estão. O Projeto de Resolução nº 008/2019 

está aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente solicita 

a Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei 

nº 003/2019 de autoria desta Casa Legislativa, que AUTORIZA A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CABO VERDE A ASSOCIAR-SE AO PARLAMENTO REGIONAL 

MANTIQUEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o referido 

Projeto a apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores 

podem se manifestar. Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis a sua 

aprovação pois trata-se de uma união de forças entre as Câmaras Municipais da 

Região, frente a representatividade junto aos Poderes Estaduais e Federais, em busca 

de benefícios para nossa Região. Em seguida submete o referido Projeto de Lei a 

votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores podem se manifestar. Os 

Vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto de Lei 

permaneçam como estão. O Projeto de Lei nº 003/2019 está aprovado por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação dos 

Projetos de Resolução 007 e 008/2019 e Projeto de Lei nº 003/2019, todos de autoria 

desta Casa Legislativa,  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 02 de dezembro (Segunda - Feira)  ás 19 horas. E 

eu Assessora Legislativa, 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                                    
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_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 

 


