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

REALIZADA NO DIA 02 (DOIS) DE MARÇO DOIS MIL E VINTE, NO HORÁRIO DAS 

DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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, Luiz Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da 

Silva, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e 

ausência do Vereador Juscelino Tereza, sem justificativa apresentada. 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 dos Requerimentos feitos pelos Vereadores: 

Redno Alexandre da Silva, Vanderlei Aparecido Braga e Roque Antônio Dias. Toda 

documentação fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara 

Legislativa, em seguida, passa-se ao USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Na 

sequência, o Sr. Presidente  consulta o Vereador Segundo Secretário se há 

Vereadores inscritos para palavra livre. Este informa que não há  inscritos. 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 emendas. O Sr. Presidente encaminha o 

Projeto de Lei Complementar nº 161/2020 que, ALTERA O ARTIGO 3º DA LEI 

MUNICIPAL, 2.529 DE 12/04/2017 QUE, DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DO PISO 

NACIONAL AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  as 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões Permanentes para 

análise, discussão e elaboração de Parecer. Na sequencia, 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: Requer 

que seja realizada dedetização no quiosque (antigo sorvete pinguim) localizado na 

Praça de Alimentação, pois segundo informações o local está infestado de piolhos de 

pombos prejudicando as pessoas que se sentam próximas ao local para lanchar. De 
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uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias comenta seu requerimento: Requer 

que a vigilância Sanitária do Município realize uma visita aos locais com maior 

aglomeração de pessoas, como: supermercados, igrejas, casa lotérica, bancos e 

outros, orientando os proprietários ou responsáveis à providenciar álcool em gel para 

higienização das mãos, evitando com isso a propagação de vírus. Salienta-se que o 

mundo todo encontra-se em estado de alerta com o avanço do COVID 19 

(Coronavírus), razão pela qual é imprescindível que tomemos precauções. Vale 

ressaltar,  que as igrejas já vêm tomando medidas no intuito de prevenir o contato e 

possíveis propagações, como, por exemplo, a igreja católica já orientou aos seus fiéis 

que evitem o abraço da paz ou aperto de mãos, dentre outras medidas. Por tudo o que 

aqui foi exposto, reafirmo o que requerido como medida de urgência em nossa 

cidade. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta seu 

requerimento: Requer que seja oficiado ao Banco Bradesco, requerendo a instalação 

de mais um caixa eletrônico no posto de atendimento existente em nossa Cidade, pois 

há grande fluxo de pessoas que utilizam-se deste posto de atendimento e formam-se 

grandes filas devido a falta de mais caixas eletrônicos. De uso da palavra o Vereador 

Luiz Carlos Ribeiro diz nem ser um requerimento e sim um pedido ao líder do 

Prefeito na Casa, Vereador Adriano para que veja na Prefeitura como está o 

andamento do requerimento feito pelo munícipe Cairo Noel de Almeida, o qual foi 

muito bem elaborado explicando detalhadamente o motivo do requerido e até o 

momento nada nos foi enviado. O Vereador Adriano solicita um aparte e diz que  o 

Prefeito lhe ligou e disse que dois Vereadores haviam ligado na Prefeitura para falar 

diretamente com a Assessora Jurídica para saber sobre o assunto, causando um certo 

mau estar, pois o Ofício foi encaminhado por esta Casa, o qual foi recebido no dia 20 

de fevereiro e ainda não faz quinze dias, lembrando que o Executivo tem quinze dias 

para responder aos Ofícios, prorrogáveis por mais quinze. Lembra que, o que esta 

Casa fez foi enviar um requerimento feito por um munícipe ao Executivo para que o 

mesmo seja analisado e o que causou estranheza foi quando os Vereadores ligaram 

para a Assessoria Jurídica para saber se o que foi solicitado já estava pronto. O 

Vereador Luiz Carlos diz que o nobre Vereador Adriano na precisaria falar dessa 

maneira, diz ter ligado sim na Prefeitura, pois acredita que quem irá avaliar o que foi 

solicitado no requerimento é o setor jurídico, agora se não foi destinado ao setor 

jurídico ainda e o mesmo não tem conhecimento. Diz que queria apenas evitar de 

ligar para o Prefeito, pois ele tem muitos outros problemas para resolver no 

Município, ainda mais nesse período chuvoso, então a intenção foi de poupá-lo de 

mais este problema. Lembra que hoje na parte da tarde o celular não funcionou, pois 

sua intenção era de ligar para o Prefeito, mas não deu certo. O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga solicita um aparte e diz que também ligou para a Assessora Jurídica 

da Prefeitura e não vê nesta ligação nenhuma estranheza não, porque simplesmente 
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estão cobrando uma informação que os proprietários dos loteamentos estão buscando 

e diz ter questionado a Assessora se o requerimento do munícipe Cairo já havia 

chegado ao conhecimento dela e se ela já tinha algum posicionamento sobre o 

assunto para passar as pessoas interessadas. Diz ter tentado ligar para o Prefeito e 

para o Betinho inúmeras vezes, mas não conseguiu falar com eles. O Vereador Luiz 

Carlos diz que enquanto mais rápido possível uma resposta nos for dada melhor, pois 

quem comprou os lotes estão amargando o prejuízo de não ter passado a escritura dos 

lotes ainda, diz que este modelo antigo de taxas cobradas dá um enorme prejuízo ao 

proprietário, então se faz necessário a elaboração de novas regras adaptadas para este 

tipo de empreendimento no nosso Município. Diz ter conhecimento dos prazos de 

respostas de Ofício a esta Casa, mas o caso exige certa urgência para sua resolução. 

Com relação às chuvas, reconhece toda dificuldade atravessada pela administração, 

com vários trechos em estado precário merecendo uma maior atenção, mas, mesmo 

assim, pede que ouvido o Plenário se oficie ao Executivo solicitado que seja feito um 

serviço paliativo de tapa-buracos nas estradas rurais, nos pontos mais afetados pelas 

chuvas para que a população não fique prejudicada e não perca o livre acesso de ir e 

vir por estas estradas. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo Municipal a pedido dos moradores da 

Rua Geraldo Mariano de Souza, no Distrito de São Bartolomeu de Minas, a qual está 

intransitável, assim requer que seja realizado no local, reparos urgentes, pois as 

pessoas que lá residem não estão encontrando forma de se locomover pela referida 

Rua. Requer providências quanto uma poça de água que se formou diante da grande 

quantidade das chuvas no local onde é depositado entulhos no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas, diz que no local está juntando larvas o que pode ser prejudicial 

à saúde das pessoas, diz ainda que está empossando um chorume resultante deste 

acúmulo de entulhos no local. Assim pede que uma máquina faça a abertura para 

escoamento desta água acumulada no local citado. Pede que o líder do Prefeito na 

Casa agilize este pedido, antes mesmo de ser oficiado. Salienta que nesta época 

chuvosa não dá para fazer serviços com máquinas nas estradas rurais, mas alguns 

serviços paliativos dá para se fazer, diz que na estrada do Bairro Cambuí o mato 

tomou contada das laterais da estrada fechando o espaço para o trânsito de carros, 

assim pede que seja realizada roçada deste mato, liberando o espaço e melhorando a 

visibilidade para os motoristas. Requer que seja oficiado a empresa de telefonia 

VIVO pedindo explicações sobre as falhas e ausência ocorridas com a torre de 

celular, pois este problema está ocorrendo com muita frequência e isso não é normal. 

O Vereador Clayton Ulisses de Paula diz não ser um problema ocorrido somente aqui 

em Cabo Verde, pois estava na Cidade de Alfenas e o mesmo ocorreu, diz acreditar 

ser um problema regional. O Vereador Roque diz ser obrigação dessa Casa solicitar 

uma explicação e  providências. O Vereador Adriano Lange Dias de uso da palavra 
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diz que fará alguns requerimentos. O primeiro trata de solicitação de realização de 

uma limpeza geral nas Ruas do Distrito de São Bartolomeu de Minas, onde há muitos 

galhos de árvores amontoados nas laterais das ruas, pede para que os próprios 

funcionários que lá trabalham possam fazer esta limpeza, agendando um dia com a 

administração, para que se promova esta limpeza, pois as ruas estão muito sujas e 

entende que dá para se realizar alguns serviços paliativos, diz que se faz necessário a 

realização de levantamento de horário para realização dos trabalhos de limpeza das 

ruas, pois acreditasse que os funcionários param muito cedo, por volta das 

treze/quatorze horas e se faz necessário uma justificativa, pois talvez por se parar tão 

cedo não esteja dando tempo de realizar toda limpeza das ruas conforme necessário. 

Requer que seja realizado serviço paliativo de manutenção nas estradas rurais, 

tampando os buracos maiores, nas proximidades da propriedade do Sr. Rodrigo 

Figueiredo Viana, próximo a cascalheira, o munícipe pede para que seja tampado um 

enorme buraco, pois o mesmo pode ocasionar acidentes. Diz ter conhecimento de que 

não há como fazer um serviço geral com máquinas nas estradas, mas se faz 

necessário este trabalho paliativo para amenizar o problema sofrido pela população, 

lembra que hoje foi possível fazer o serviço no “Morro do César”, os próprios 

moradores do denominado “Morro do Gordura” também fizeram um serviço paliativo 

no local e o mais dentro das possibilidades o município tem tentado fazer o que pode 

neste sentido. Requer que seja instalada guard rail na lateral da Rua Prefeito Pedro 

Cândido de Souza nas proximidades da residência do Sr. Giovani, pois no dia de hoje 

um veículo van perdeu os freios e passou rente a sua casa, quase causando um grave 

acidente e assustando muito os moradores do local. Comenta sobre o Encontro 

Técnico 2020 – Fechando as contas no último ano de mandato que será realizado pelo 

Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais, nos dias 06 e 06 de março na cidade 

de Guaxupé, solicita ao Presidente a disponibilização de duas diárias para participar 

deste Encontro e convida os demais Vereadores a participar do evento, pois será de 

grande importância para este fechamento de mandato, com temas extremamente 

importantes para este momento de exercício do cargo de legislador e do papel que o 

Vereador deve exercer. De uso da palavra Clayton Ulisses de Paula pede que ouvido 

o Plenário seja enviado Ofício de pesares a família do Sr. Dácio Figueiredo 

manifestando sentimentos por seu falecimento. Comenta que no sábado acontecerá 

uma Audiência Pública em defesa do Lago de Furnas na Cidade de São José da Barra 

e diz ter interesse em participar deste evento, pois está bastante engajado nesta 

discussão em busca de resolução para este problema. De uso da palavra o Vereador 

Luís Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo que seja realizado uma operação tapa-buracos na estrada rural do Bairro 

São João, pois há três pontos nesta estrada que estão intransitáveis (acima do café do 

Araújo, perto da figueira do Pedrinho Maximiano e na cachoeira) e a combi escolar 
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não está conseguindo descer nos pontos para pegar os alunos, os quais estão perdendo 

aulas, assim pede providências urgentes. O Vereador Vitor Espedito Megda comenta 

que próximo a propriedade do Senhor Joaquim Evangelista as laterais da estrada está 

tomada pelo mato e se faz necessário a realização de serviço de roçagem no local e 

providências quanto a uma mina d´água que causa problemas sérios nesta estrada. O 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja enviado Ofício 

parabenizado o Padre Rovilson pela reinauguração da capela do Bairro Coelhos, que 

aconteceu na última sexta-feira. Pede que seja realizado serviço paliativo de tapa-

buracos na estrada do Bairro São Miguel. O Sr. Presidente comenta sobre a estrada 

que dá acesso ao Distrito de Serra dos Lemes, a qual necessita de reparos em alguns 

trechos, como nas proximidades da propriedade do Sr. João Francisco, pois o local 

está bastante rebaixado devido as manilhas lá existentes, assim pede que reparos 

sejam realizados neste local.  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.  Nada mais havendo para tratar, para 

constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima 

para o dia 09 de março de 2020 (Segunda - Feira)  ás 18:30 horas, pois teremos 

Audiência Pública com a Contadora da Prefeitura, Senhora Elvira que demonstrará o 

último quadrimestre de 2019. 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      

                       

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro       Redno Alexandre da Silva   

                            

_______________________________        _________________________________ 

Roque Antônio Dias          Vanderlei Aparecido Braga 
 

_______________________________              

Vitor Espedito Megda  

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


