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

REALIZADA NO DIA 07 (SETE) DE OUTUBRO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos sete dias do mês de outubro 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 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, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor 

Espedito Megda. 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: Redno Alexandre da Silva. Toda documentação 

fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa, em 

seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. O Sr. Presidente consulta os Senhores 

Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra ao Sr. Dr. Douglas Bueno da 

Silva, que solicitará modificação no Decreto nº 005/2013, que ESTABELECE O 

PLANTÃO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS PARA OS MESES QUE ESPECIFICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIOAS. Todos Senhores Vereadores se manifestam favoráveis a 

concessão da palavra. Com a palavra Dr. Douglas por 05 minutos. De uso da palavra  

Dr. Douglas agradece pela oportunidade e diz que há muito tempo vem solicitando a 

modificação deste Decreto junto a assessoria da Prefeitura Municipal, mas não obteve 

nenhuma resposta e por isso decidiu vir até aqui nesta noite, diz que este Decreto n° 

005/2013 entrou em vigor em 28 de janeiro de 2013, mas diz ser contrário ao Art. 3º, 

pois vemos em nossa Cidade a falta de empregos e esta imposição do Art. 3º deste 

Decreto faz que somente a farmácia de plantão permaneça aberta, tirando o direito 

das demais farmácias abrirem seus estabelecimentos, diz achar sensacional a criação 

do plantão para as farmácias, mas o impedimento das outras farmácias abrirem os 

dias escalonados para o plantão é tolher um direito que as pessoas têm. Salienta ser 

médico do trabalho, e quando se abre um comércio aos domingos e feriados, 

respeitando-se a Lei Trabalhista aprovada neste ano, obrigatoriamente terá que se dar 

folga ao funcionário em um outro dia da semana, e se este Artigo 3º do Decreto for 

modificado, a que estiver escalada para o plantão obrigatoriamente permanecerá 

aberta das 08:00 as 22:00 e seu plantão será de 24 horas, e as demais farmácias terão 

sua abertura do estabelecimento facultativo, cabendo ao proprietário abrir ou não o 
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estabelecimento. Diz que atualmente temos quatro farmácias em Cabo Verde, e se 

estas farmácias se abrirem durante domingos e feriados ao menos mais seis empregos 

serão gerados na Cidade, com dinheiro girando dentro de Cabo Verde, diz que desde 

a implantação deste Decreto seu núcleo familiar proprietários de uma farmácia vem 

tentando modificar este Decreto, mas sem sucesso, e se perguntam por que 

supermercado e bares podem abrir todos os dias, não há um Decreto estabelecendo 

plantão para isso, somente para as farmácias, diz que a única Cidade onde as 

farmácias não abrem todos os dias é em Cabo Verde, nas demais Cidades da região 

abrir ou não o estabelecimento fica a critério do proprietário. E obviamente por uma 

questão de concorrência se uma farmácia abrir as demais também irão abrir e isso 

gerará mais vagas de emprego e mais gente permanecendo em nossa Cidade. Assim 

pede que seja suprimido o Artigo 3º do Decreto 005/2013, estabelecendo a abertura 

das demais farmácias de forma facultativa, e que permaneça a obrigatoriedade 

somente do plantão estabelecido e que obedeça-se os critérios da Lei trabalhista, diz 

que este Decreto da forma que foi colocado em vigor vai contra o capitalismo e 

contra a livre demanda das pessoas, ao seu ver trata-se de discriminação, pois outros 

comércios não dependem de Decreto para abertura ou não de seus estabelecimentos 

em domingos e feriados. Assim, pede que os Vereadores intercedam junto ao 

Executivo para que este Artigo 3º do Decreto seja modificado. De uso da palavra o 

Vereador Redno Alexandre da Silva manifesta apoio a Dr. Douglas e diz que 

realmente este artigo precisa ser modificado para que mais vagas de empregos sejam 

criadas em nosso Município. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz 

ter sido testemunha de várias vezes a pessoa não encontrar o remédio na farmácia de 

plantão e terem que se deslocar até cidades vizinhas para comprar o medicamento, 

causando grandes transtornos as pessoas e o comércio de Cabo Verde perdendo 

vendas por conta deste Decreto. Assim, se diz favorável ao envio de Ofício ao 

Executivo solicitando que este artigo seja suprimido e que seja editado de forma 

facultativo aos donos das farmácias que não estiverem escalonados no plantão. O 

Vereador Roque Antônio Dias de uso da palavra parabeniza a atuação médica do Dr. 

Douglas em nossa Cidade, o qual não mede esforços para sempre atender bem a 

população há trinta e sete anos, quanto a questão da modificação do Artigo do 

Decreto diz estar totalmente de acordo, pois nem sempre a pessoa possui crédito na 

farmácia que está de plantão e não tem dinheiro para comprar o remédio a vista, 

assim diz achar que todas as farmácias que quiserem ficar abertas que possam ficar, 

sem nenhuma  punição por multas de acordo com o que está descrito no Decreto 

005/2013. O Vereador Clayton Ulisses de Paula de uso da palavra e questiona Dr. 

Douglas se antes de 2013 não existia este Decreto. Dr. Douglas responde que não. 

Clayton diz que a Assessora Jurídica acabou de lhe dizer que a edição de Decreto é 

de competência  exclusiva do Poder Executivo, e que não tinha conhecimento deste 



125 
 

Decreto. Dr. Douglas diz que é a primeira vez que vem reivindicar isso aqui nesta 

Casa, pois já solicitou verbalmente várias vezes a assessoria da Prefeitura, mas não 

obteve nenhuma resposta. O Vereador Clayton sugere que seja enviado um Ofício ao 

Executivo questionando o porquê deste Decreto e se há possibilidade de suprimir este 

Artigo 3º e a partir daí darmos uma resposta ao Dr. Douglas. O Vereador Luiz Carlos 

diz que os Vereadores já podem pedir que este Artigo seja suprimido. O Sr. 

Presidente diz que será pedido ao Executivo para que este Artigo 3º seja suprimido e 

caso sua resposta seja negativa, ai solicitaremos o embasamento legal desta 

imposição e o por que deste Decreto proibindo as farmácias que não estejam 

escaladas para o plantão não podem abrir seus estabelecimentos. De uso da palavra o 

Vereador Adriano Lange Dias parabeniza Dr. Douglas pela homenagem recebida na 

Cidade de Muzambinho e pela manifestação de carinho de toda população atendida 

por ele. Diz que com relação a solicitação feita, a qual é muito justa,  no seu 

entendimento a partir do momento que esta Casa enviar o Ofício ao Sr. Prefeito com 

a solicitação feita pelo Dr. Douglas, automaticamente o Prefeito já nos enviará uma 

resposta e a partir daí teremos uma resposta concreta para darmos ao Dr. Douglas, diz 

que como líder do Governo na Casa assume o compromisso de se informar sobre o 

assunto logo que se encontrar com o Prefeito Municipal. O Vereador Redno diz achar 

muito esquisito este Decreto não ter passado pela Câmara. O Vereador Adriano 

esclarece que Decretos são Atos exclusivos do Poder Executivo, que não necessitam 

da aprovação da Câmara, e por isso a partir deste pedido do Dr. Douglas hoje nesta 

Casa é que vamos solicitar ao Executivo esta modificação.  O Sr. Presidente agradece 

a presença do Sr. Dr. Douglas e deixa a Tribuna Livre desta Casa a disposição para 

quando dela quiser fazer uso dentro dos prazos legais.  Em seguida o Sr. Presidente,  

consulta o Vereador Segundo Secretário, se há Vereadores inscritos para palavra 

livre. Este informa que estão inscritos os Vereadores: Redno Alexandre da Silva, e 

Luiz Carlos Ribeiro. De uso da palavra o Vereador Redno diz que esteve no Bairro 

Nova Cabo Verde e os moradores do local o informaram que há oito meses estão 

solicitando da CEMIG a substituição de postes de madeira instalados no local por 

postes de cimentos, o que não foi atendido pela empresa e com as chuvas ocorridas 

no período da tarde no dia de hoje, dois postes caíram no Bairro e por pouco não se 

ocasionou uma tragédia com os moradores próximos destes postes, diz que a CEMIG 

está de brincadeira, pois esperam acontecer algo grave para depois tomar 

providências, e a população tem pagar suas contas em dia, porque do contrário a 

empresa realiza o corte da energia, assim diz que esta empresa deve um  maior 

respeito a população. Diz que esta Câmara de Vereadores precisa se unir e fazer com 

que esta empresa implante os postes de cimento no Bairro Nova Cabo Verde, pois a 

população merece atenção e respeito, diz que marcará os dias e ficará no pé da 

empresa CEMIG até que esta substituição dos postes seja realizada e caso não ocorra 
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irá chamar a emissora de TV para fazer esta reclamação ao vivo, diz que passou o dia 

inteiro ligando na Central da CEMIG hoje e nada se resolvia, e as 18:30 chegaram 

para instalar os novos postes, de madeira novamente e isso é inaceitável, diz que os 

moradores não queriam deixar instalar os postes de madeira e os responsáveis 

disseram que seria apenas uma instalação provisória para que os moradores não 

ficassem sem energia. O Vereador Adriano Lange Dias diz que o nobre Vereador tem 

razão em abordar este assunto, tendo em vista que esta solicitação de substituição 

destes postes já foi feita inúmeras vezes, através desta Casa e também pelo Prefeito 

Municipal, com visita in loco demonstrando através de fotos a situação de risco para 

os moradores do Bairro Nova Cabo Verde, mas infelizmente com esta demora no 

atendimento ao pedido de substituição destes postes, hoje dois caíram e isso é 

lamentável que tenha ocorrido diante de tantas solicitações feitas por este Município, 

graças a Deus não aconteceu nada grave com nenhum morador próximo ao local. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro de uso da palavra comenta a respeito de emissão de 

alvará pela Prefeitura, diz que segundo informações no Distrito de São Bartolomeu de 

Minas se solicitar um alvará  na Prefeitura eles exigem o habite-se, assim gostaria de 

saber da administração se este habite-se está sendo exigido para emissão de alvará 

para qualquer localidade do Município de Cabo Verde. Diz ter presenciado crianças 

brincando próximas a fonte da Praça Central, onde fios de energia estão soltos, assim 

pede que o responsável pelo setor na administração tome alguma providência antes 

que aconteça acidente grave com estas crianças que brincam no local. Diz que no 

momento oportuno da reunião transformará esta sua fala em requerimentos a ser 

enviados ao Executivo. Convida todos para participarem das festividades do dia 12 de 

outubro dia da Padroeira Nossa Senhora Aparecida e dia das Crianças no Bairro 

Capitães, iniciando as 5 horas da manhã com caminhada, missa as 9:30 e no decorrer 

do dia festa com barraquinhas. O Vereador Adriano diz que om relação a emissão de 

alvará, acredita não ser somente exigência do habite-se para o Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, mas para toda extensão do Município, lhe parece que com a 

chegada do novo responsável substituto ao Cartório, aconteceu uma Reunião com o 

pessoal da Prefeitura e uma das observações feitas foi a questão de concessão de 

alvará sem a exigência do habite-se, ou seja, a pessoa tem um terreno onde se 

funciona uma empresa, mas que não existe uma construção, assim, a partir de agora 

se faz necessário esta adequação para não sofrer consequências maiores no futuro, 

assim lhe parece que ficou decidido que será dado um prazo e concessão de um 

alvará provisório para que o proprietário se adeque as novas exigências legais. E esta 

informação nos poderá ser dada por escrito pelo Executivo em resposta ao Ofício que 

lhe será enviado. O Vereador Luiz Carlos agradece os esclarecimentos feitos pelo 

nobre Vereador Adriano e cumprimenta o Sr. Valdinei Garcia ex Vereador e 

Presidente desta Casa, que está coordenando o sistema de som aqui nesta noite.  Na 
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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. O Sr. Presidente encaminha o 

Projeto de Lei nº 2.124/2019 que, “AUTORIZA A CONCESSÃO DE ABONO 

SALARIAL AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTES E LAZER, VINCULADOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

Projeto de Lei n° 001/2019, de autoria desta Casa Legislativa,  que, INSTITUI 

REGIME DE DIÁRIA COMO FORMA DE CUSTEIO DE VIAGENS NO ÂMBITO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  

Projeto de Lei nº 002/2019, de autoria do Vereador Roque Antônio Dias, que, 

ESTABELECE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG, SANÇÕES E 

PENALIDADES ADMINISTRATIVAS PARA AQUELES QUE PRATICAREM MAUS 

TRATOS AOS ANIMAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Resolução de nº 

05/2019, CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA CABO-VERDENSE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, Projeto de Resolução de nº 06/2019, CONCEDE PLACA DE HONRA 

AO MÉRITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, e Moção 02/2019 DE 

CONGRATULAÇÕES E RECONHECIMENTO AO SR. MÁRCIO EDUARDO  OLIVEIRA 

DE CARVALHO PELA BELÍSSIMA HISTÓRIA DE VIDA,  a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para análise, discussão 

elaboração de Parecer e apreciação em Plenário. O Vereador Adriano Lange Dias 

ressalta a urgência da aprovação dos Projetos de Resolução 05 e 06/2019, Projeto de 

Moção 02/2019 de Congratulações e Reconhecimento, para devidas tomadas de 

providências para realização da Reunião Solene, a qual será realizada no dia 25 de 

outubro. O Projeto de Lei n° 2.124/2019 também será apreciado e votado em regime 

de urgência, ainda hoje para que o Executivo proceda o pagamento deste abono 

salarial aos Servidores vinculados ao FUNDEB no dia 15 de outubro, dia em que se 

comemora o dia do preofessor e Projeto de Lei 001/2019 de autoria desta Casa 

Legislativa, por recomendação do Ministério Público, pede que ouvido o Plenário 

estes Projetos sejam, discutidos, apreciados e votados, ainda hoje em regime de 

urgência, na Reunião das 20 horas. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a 

esta solicitação. Todos os Projetos mencionados serão discutidos, apreciados e 

votados, ainda hoje em regime de urgência, na Reunião das 20 horas. Na sequência, 

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 seu requerimento: Que seja oficiado ao 
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Executivo encaminhando Pré Projeto de Lei que, AUTORIZA CRIAR HORTA 

COMUNITÁRIA PARA BENEFÍCIO DA INSTITUIÇÕES DE CABO VERDE  e  Pré 

Projeto de Lei que, CRIA O PROGRAMA MAISLEITE, com intuito de aplicar políticas 

sociais no Município e ajudar famílias de baixa renda. Diz estar apresentando estes 

dois Pré Projetos para que famílias mais carentes e instituições do Município sejam 

beneficiadas. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo suas palavras mencionadas no momento da palavra livre. De 

uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz ter sido muito questionado 

durante esta semana através do site fiscaliza Cabo Verde sobre as horas extras pagas 

pela Prefeitura e infelizmente não soube responder como são pagas estas horas extras 

não, assim, pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo solicitando a 

presença aqui na Tribuna desta Casa, do responsável pelo RH ou outra pessoa que 

saiba dar as devidas informações sobre o pagamento de horas extras, para que os 

Vereadores e a população fique informada sobre este assunto. Diz ter sido 

questionado também sobre as diárias da Câmara Municipal para Vereadores, pede 

que seja informado quanto cada Vereador gastou neste ano com diárias, pois no site 

da transparência não são todos que tem acesso. O Vereador Redno solicita um aparte 

e diz querer complementar o Ofício do Vereador Roque, porque também foi muito 

questionado sobre o pagamento de horas extras no site, assim pede que sejam 

convidados os Senhores Luiz Roberto Passos Júnior e Celso Alberto Lourenço Filho 

para que possam explicar o pagamento de horas extras pela Prefeitura, porque a 

população está achando muito alto o custo destas horas extras, e para se ter mais 

transparência pede que venham até aqui falar para os Vereadores e a toda população, 

diz achar que quem deveria receber mais horas extras são os servidores que dirigem 

os carros da saúde, diz que eles merecem muito sim, mas se vê pelo site que muita 

hora extra é paga e tem que se rever isso tudo, porque os Vereadores são cobrados 

pela população. O Vereador Roque diz que está sendo questionado a respeito da 

forma que este pagamento de horas extras é feito e não está questionando quem 

merece ou não merece receber. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda 

pede que ouvido o Plenário se oficie ao Executivo reiterando  pedido que já fez nesta 

Casa por várias vezes,  com relação a manutenção das estradas vicinais que dão 

acesso as casa das pessoas na zona rural, pois está se iniciando o período chuvoso e 

pessoas idosas e com problemas de saúde não conseguem se locomover por estas 

estradas devido a má conservação das mesmas. Assim pede que esta manutenção seja 

feita com a máxima urgência. Com relação ao pedido do Vereador Roque, pede que o 

relatório de diárias dos Vereadores seja impresso para que todos tenham 

conhecimento e na qualidade de tesoureiro acha importante. De uso da palavra o 

Vereador Clayton Ulisses de Paula pede que ouvido o Plenário seja Oficiado ao 

Executivo informando a utilização da Tribuna Livre pelo cidadão Sr. Dr. Douglas 
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Bueno da Silva, o qual solicita que o Artigo 3º do Decreto 005/2013 seja suprimido e 

que seja reeditado de forma facultativa a abertura das farmácias que não estiverem 

estipulada para o plantão obrigatório nos domingos e feriados, pede ainda que seja 

informado o por que da edição deste Decreto. O Sr. Presidente de uso da palavra pede 

que ouvido o Plenário seja reiterado pedido ao Executivo de manutenção da porta da 

rodoviária, pois as pessoas que lá chegam estão ficando somente na parte debaixo. Á 

pedido dos moradores do Bairro São Francisco no Distrito de Serra dos Lemes, 

requer que seja colocado cascalho na Rua daquele Bairro, pois com a construção dos 

quebra molas no local parte do cascalho lá existente foi retirado e com início do 

período chuvoso formará lama e dificultará a vida dos moradores do local.  O 

Vereador Redno solicita um aparte e diz que a manutenção na referida porta já foi 

feita, deixa seu agradecimento a administração por atendimento a seu pedido, diz 

ainda, que foi feita manutenção no telhado do posto de saúde também, deixa o seu 

agradecimento pelo atendimento a mais este pedido.  De uso da palavra o Vereador 

Adriano  comenta a respeito da solicitação dos Vereadores Roque e Vitor de relatório 

de diárias da Câmara Municipal, diz ser um questionamento muito interessante, tendo 

em vista existir toda esta publicação atualizada no site da Câmara e se hoje existe esta 

regulamentação sobre diárias é porque foi votada pelos Vereadores desta Casa de 

Leis e o que está na Resolução fomos nós mesmos que votamos e aprovamos, fica até 

redundante eu voto uma Lei e depois não tenho certeza do que está sendo feito desta 

Lei, diz esperar que ela esteja sendo cumprida a risca pela presidência que responde 

por esta Casa. Quanto à questão de pagamento de horas diz ponderar quanto algumas 

situações, mas  não podem fazer o pré-julgamento do funcionário que merece receber 

o não merece receber, pois desta forma poderemos cometer erros graves, mas tudo 

que é pago consta no site na transparência. O Sr. Presidente indaga aos Senhores 

Vereadores se todos estão de acordo com o envio dos requerimentos. Todos se 

manifestam favoráveis. Todos requerimentos serão enviados. Na sequencia passa-se a 

fase de discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei nº 2.123/2019 encaminhado 

nesta Casa Legislativa. O Sr. Presidente solicita a Assessora Legislativa que proceda 

a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.123/2019. Em seguida  submete o 

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

Vereadores se manifestam estarem de acordo ao Projeto. O referido Projeto é 

submetido a votação dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores se 

manifestam favoráveis a sua aprovação, sem emendas. O Projeto de Lei nº 

2.123/2019 é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. 

Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.123/2019 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 este mesmo 

dia para apreciação, discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.124/2019, Projeto de 
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Lei 001/2019, de autoria da Câmara Municipal, Projetos de Resolução nºs 05 e 

06/2019 e Moção de Congratulações e reconhecimento nº 02/2019,  em regime de 

urgência, na Reunião das 20 horas. 

_______________________________      __________________________________ 

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. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 07 (SETE) DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZENOVE, NO HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

 

Aos sete dias do mês de outubro 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 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, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor 

Espedito Megda. Em seguida 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, e 

solicita a Assessora Legislativa que realize leitura das justificativas referentes aos 

Projetos de Resolução nº 05/2019, CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA CABO-

VERDENSE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Resolução de nº 06/2019, 

CONCEDE PLACA DE HONRA AO MÉRITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, de autoria 

desta Casa Legislativa, e informa que por se tratarem de Projetos com a mesma 

finalidade, os dois serão submetidos a votação de uma só vez.  Na sequencia submete 

os referidos Projetos à apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores 

Vereadores  se manifestam favoráveis aos Projetos em discussão por se tratar de 

homenagem justa a pessoas que colaboram com o engrandecimento da nossa querida 

Cabo Verde.  Os Projetos de Resolução são submetido a votação dos Senhores 

Vereadores. Os Projetos de Resolução n°s 05 e 06/2019 são aprovados pelos 

Vereadores presentes, sem emenda. O Sr. Presidente solicita a Assessora Legislativa 

que realize leitura do Pareceres referentes ao Projeto de Lei nº 2.124/2019 que, 

“AUTORIZA A CONCESSÃO DE ABONO SALARIAL AOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, 

VINCULADOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – 

FUNDEB E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o referido 

Projeto à apreciação, discussão dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o 

Vereador Adriano Lange Dias diz se tratar de um Projeto muito importante diante da 

valorização dos profissionais da educação vinculados ao FUNDEB, salienta que o 

Município por Lei deve gastar 60% do recurso destinado pelo FUNDEB com o 

pagamento de pessoal e caso este índice não seja alcançado recursos tem que ser 

devolvidos ao Estado e automaticamente recursos para o ano seguinte serão cortados. 
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Vale ressaltar ainda, que no ano passado os recursos do FUNDEB foram repassados 

em menor quantidade e com grande atraso pelo Estado, tendo o Município que arcar 

com recursos próprios para o pagamento dos servidores da educação, mantendo em 

dia o pagamento dos profissionais vinculados ao FUNDEB, e a partir de março deste 

ano com a regularização dos recursos repassados pelo Estado, se faz necessário a 

apresentação deste Projeto pelo Executivo para que os índices exigidos sejam 

alcançados e é com grande satisfação que esta Casa Legislativa aprova este Projeto de 

Lei que beneficiará os professores vinculados ao FUNDEB, para que o pagamento 

deste abono seja realizado no dia 15 de outubro, dia do professor, e é uma alegria 

muito grande aprovarmos este Projeto que reconhece e valoriza o trabalho realizado 

pelos professores em nosso Município, os quais oferecem um ensino de qualidade aos 

alunos. O Vereador Redno se diz favorável a aprovação deste Projeto como forma de 

agradecimento e reconhecimento pelo trabalho realizado pelos professores em nosso 

Município. O Vereador Luiz Carlos felicita todos os professores de nosso Município 

e se diz muito feliz em aprovar este Projeto, manifesta seu agradecimento e 

reconhecimento ao trabalho realizado pelos professores. O Vereador Clayton salienta 

ser muito bom votar um Projeto destes nesta Casa, diz que são mais de oitenta 

professores que serão contemplados com este abono e se diz totalmente favorável à 

aprovação deste Projeto. O Projeto de Lei nº 2.124/2019 é submetido à votação dos 

Senhores Vereadores. O Projeto de Lei 2.124/2019 é aprovado pelos Vereadores 

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

leitura do Pareceres referentes ao Projeto de Lei n° 001/2019, de autoria desta Casa 

Legislativa,  que, INSTITUI REGIME DE DIÁRIA COMO FORMA DE CUSTEIO DE 

VIAGENS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE/MG E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia submete o referido Projeto à apreciação, 

discussão dos Senhores Vereadores. Os Senhores Vereadores  se manifestam 

favoráveis ao Projeto em discussão por se tratar de uma recomendação do Ministério 

Público. O Projeto de Lei é submetido à votação dos Senhores Vereadores. O Projeto 

de Lei n° 001/2019 de autoria desta Casa Legislativa é aprovado pelos Vereadores 

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

leitura da Moção 02/2019 DE CONGRATULAÇÕES E RECONHECIMENTO AO SR. 

MÁRCIO EDUARDO  OLIVEIRA DE CARVALHO PELA BELÍSSIMA HISTÓRIA DE 

VIDA, Na sequencia submete a referida Moção à apreciação, discussão dos Senhores 

Vereadores. Os Senhores Vereadores  se manifestam favoráveis a Moção enaltecendo 

a belíssima história de vida do Sr. Márcio Eduardo Oliveira de Carvalho. A Moção 

002/2019 é submetida a votação dos Senhores Vereadores. A Moção 002/2019 de 

autoria desta Casa Legislativa é aprovada pelos Vereadores presentes, sem emenda. O 

Sr. Presidente anuncia a aprovação dos Projetos de Resolução  n°s 05 e 06/2019, 

Projeto de Lei nº 2.124/2019 e Projeto de Lei 001/2019, de autoria desta Casa 
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Legislativa, e Moção 002/2019 pelos Vereadores presentes, sem emendas. O 

Vereador Adriano Lange Dias de uso da palavra diz ter participado juntamente com o 

Vereador Vitor Espedito Megda, no dia 04 de outubro de 2019 de uma Reunião na 

AMOG, onde se discutiu e fizeram demonstração da destinação correta do lixo 

produzido pelos Municípios da região, diz ter sido uma Reunião muito proveitosa, 

mas infelizmente com participação de poucas pessoas, diz que foi demonstrado 

cidades que já possuem o tratamento dos resíduos sólidos e foram sanando todas as 

duvidas dos presentes. Ressalta que não há como fugir desta realidade, os Municípios 

terão que se adequar e o que mais chamou a atenção foi a organização destes aterros 

sanitários de Taperatiba e Alfenas. Lembra que no passado nosso Município já 

participou de um consórcio com esta mesma finalidade, mas não obteve sucesso, pois 

a empresa responsável não era idônea, e hoje diz ter gostado do que viu, pois trata-se 

de um serviço muito bem realizado e muito organizado. O Vereador Vitor Espedito 

Megda solicita um aparte e sugere que quando houver nova Reunião sobre este tema 

na Cidade de Alfenas, para que todos os Senhores Vereadores participem para terem 

noção do que é um aterro sanitário, e para quando formos analisar o Projeto a ser 

elaborado,  votarmos conscientes do que estaremos votando, aproveita para chamar 

atenção do Vereador Redno, o qual confirmou presença nesta Reunião e disse ter 

falado a ele que o levava em seu carro e trazia novamente até Cabo Verde e mesmo 

assim o Vereador não participou da Reunião. Salienta que trata de um Vereador que 

anda pelo Município inteiro, deveria ter participado, pois trata-se de um assunto 

muito importante ao Município e a população. O Vereador Redno disse que teve 

outro compromisso e não pode ir. Nada mais havendo para tratar, para constar, 

agradece a presença de todos a mais esta Reunião Extraordinária e encerra a presente 

deixando  marcada a próxima para o dia  14 de outubro 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. 

 

_______________________________      __________________________________ 

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 
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_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 
 

 

 


