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

REALIZADA NO DIA 1º (PRIMEIRO) DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Ao primeiro dia do mês de abril 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, Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

Alexandre da Silva, Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio Dias, Vanderlei 

Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência do Vereador Juscelino Tereza. 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 e Vitor Espedito Megda. Toda documentação 

fica devidamente arquivada em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria 

lida é considerada de deliberação pelos Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA 

LIVRE. O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo em 

conceder a palavra ao Senhor Antônio Carlos Ribeiro que relatará problemas de falta 

de manutenção no Bairro Santa Edwirges. Todos Vereadores presentes se manifestam 

favoráveis a concessão da palavra. De uso da palavra o Sr. Antônio Carlos Ribeiro 

diz que no dia 16/04/2018 estiveram aqui nesta Casa trazendo reivindicação de 

algumas necessidades básicas do Bairro Santa Edwirges as quais precisam 

urgentemente serem atendidas pelo poder público Municipal, são elas: a) Correio: 

identificação dos nomes das ruas do Bairro através de placas indicativas, favorecendo 

assim o trabalho a ser realizado pelos correios para serem entregues correspondências 

e encomendas compradas via internet. Salientam que os correios não realizam este 

trabalho de entrega por falta de identificação do nome das ruas. b) Coleta de lixo: o 

serviço só é prestado duas vezes por semana e isso não é suficiente. Precisam que a 

coleta de lixo seja feita por no mínimo três vezes por semana, para que a grande 

quantidade de lixo produzida não fique acumulada. c) Pavimentação das ruas: Como 

é notória a entrada do Bairro não tem calçamento, ainda é estrada de terra. Na entrada 

do Bairro passam muitos caminhões, pois tem um laticínio e uma cafeeira próximos 

ao Bairro e por isso a movimentação é grande. No período da seca fica pior, forma-se 

muita poeira dificultando a visibilidade dos motoristas podendo ocasionar acidentes e 

no período chuvoso forma-se enormes buracos e por a necessidade de pavimentação 

das ruas. d) Iluminação: não há a quantidade adequada de postes de iluminação 

pública, tornando o bairro escuro. E a iluminação é essencial, principalmente em 

termos de segurança. e) Sinalização: não há nenhuma sinalização no Bairro, placas de 

entrada, placas de “pare” ou faixa de pedestres. f) Bueiros: não há bueiros suficientes 

para quantidade de água das chuvas, precisando da instalação de mais alguns para um 

melhor escoamento das águas. Acrescenta-se mais estes pedidos: g) aterro: Ao lado 



377 
 

direito do bairro existe um grande buraco, solicitam que seja realizado 

reflorestamento no local. h) Fiscalização: como não é feita a coleta de entulhos no 

bairro, outros moradores de outras localidades despejam entulho no referido Bairro, 

assim solicitam da Prefeitura uma maior fiscalização e aplicação de multas no caso de 

reincidência.  Diz que estes são os pedidos da população que reside no Bairro e que 

necessitam com urgência destas melhorias, mais de um ano se passou e nada foi feito. 

O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja se manifestar sobre o assunto. Eles 

dizem que como estão presentes os Secretários Luís Augusto Melo e Adriano Lange 

Dias nesta Reunião aguardarão as explicações necessárias dos mesmos para as 

questões relacionadas e logo após farão suas considerações. O Sr. Presidente  

consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo em conceder a palavra a Senhora 

Tamara Ribeiro que relatará problemas gerais referentes ao Bairro Rural São João. 

Todos Vereadores presentes se manifestam favoráveis com a concessão da palavra. 

Com a palavra Sra. Tamara por 05 minutos. Iniciando sua fala a Sra. Tamara 

demonstra uma pasta cheia de notas ficais, as quais são arquivadas rigorosamente 

após suas compras, pois gosta de estar sempre ciente de quanto paga de impostos e 

por isso sente a necessidade de estar aqui nesta noite demonstrando toda sua tristeza 

pelo não desenvolvimento de nossa cidade. “Gostaria de iniciar minha fala aqui nesta 

noite, para leva-las a refletir. O que queremos e o que esperamos para nosso Cabo 

Verde do futuro. Porque o que vemos parece uma Cabo Verde parada no tempo, 

enquanto os munícipios vizinhos crescem. Esta frase eu ouvi do saudoso Padre 

Henrique em meados de 2015 numa Reunião do CPP no Salão Dona Filinha “ Os 

Franciscanos diziam que Cabo Verde é uma Cidade pobre, mas Cabo Verde é uma 

Cidade rica”. Onde estão os investimentos? Há mais ou menos 16 anos venho 

observando tudo o que acontece em nosso Município, fui presidente do Conselho do 

Bairro, participei do Conselho Municipal de Saúde. Nestes últimos 16 anos, vinte 

famílias saíram do Bairro São João ninguém veio para Cabo Verde das mais ou 

menos quarenta famílias que restam, duas famílias fazem compra de mês em Cabo 

Verde, estou falando apenas do Bairro São João, alegam estradas ruins, grande 

diferença de preço, desde a padaria a materiais de construção: exemplo: o preço de 

um registro de água em Cabo Verde deu para comprar dois em Monte Belo e sobrou 

troco. Ultrasson aqui duzentos reais, em Monte Belo cento e vinte feito pela mesma 

médica. Isso nos leva a pensar, que Cabo Verde está perdendo dinheiro, empregos e 

investimentos. Em quase dois meses de aula, as crianças completaram a semana de 

aula na semana passada. Minha sogra mora no bairro palmital dos Costas a dezesseis 

quilômetros de Monte Belo, me disse que as crianças não perderam um dia de aula 

por causa da chuva, e se o motorista não leva as crianças não recebe. E aqui como 

funciona? Temos consciência do quanto contribuímos e pagamos nossos impostos em 

dia, só no Bairro São João são mais de trinta veículos contribuindo. Sabemos que o 

agro negócio carrega Cabo Verde e o país nas costas, não somos respeitados e nem 

valorizados. Fazendeiro que dava emprego para pessoas de Cabo Verde hoje vendeu 

parte de sua fazenda para dois fazendeiros de Monte Belo que não estão gerando 

nenhum emprego para Cidade. Esperávamos que a COOXUPÉ fizesse mais para os 

cafeicultores, principalmente nesta época de preços ruins, mas, sua política é de 
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reduzir custos, cortar a produção, enquanto o cooperado perde seus bens ela aumenta 

seu patrimônio. Não participamos diretamente das Reuniões da Câmara, mas temos 

aqui nossos representantes, gostaríamos de sermos mais informados do que aqui 

acontece. Não é porque não participamos que deixamos de observar e preocupar com 

a administração do dinheiro público. Estamos de olho em tudo, não quero aqui 

prejudicar ninguém, mas chega a doer no coração ver o desrespeito e pouco caso, que 

se faz com o contribuinte. Serviço que uma ou duas pessoas fazem, tem três 

contratadas. Se vai roçar a beira da estrada, serviço que um faz gastam- se dois em 

dois dias de trabalho. Um dia peguei uma ficha com o Dr. Hebraim para as 15 horas, 

tive um imprevisto e cheguei as 15:40, perdi a viagem, pois o médico já havia 

atendido e ido embora, nas consultas de exames preventivos com a Dra. Patricia, ela 

não está mais autorizada a dar pedidos de hemograma, por que? Eu particularmente 

gostaria de saber qual a carga horária do Dr. Marcos Olimpio no posto do Bairro 

Coelhos. Ele chega as 7 horas da manhã e sai as 8 horas. Outro dia liguei lá para 

saber se ele estava atendendo, ele me deu vinte minutos para chegar lá com minha tia 

de setenta anos, para pegar um pedido de exames, afinal ele trabalha para nós ou 

somos nós que só trabalhamos para pagar ele? Tenho dó dos que precisam se 

consultar com ele, tínhamos o Dr. Osned, que trabalhava lá, excelente médico e ser 

humano, fez um ótimo trabalho com os diabéticos e hipertensos, visitava e orientava 

as pessoas, não era só médico era um amigo. Mas passou a eleição e foi demitido, 

acho que foi porque ele fez um ótimo trabalho. Estamos aqui hoje porque 

gostaríamos de entregar um abaixo assinado para arrumar a estrada que as crianças 

estão sendo prejudicadas, a máquina foi antes, mas o abaixo assinado está aqui, já 

ajudou, melhorou um pouco. Só que os buracos foram apenas maquiados e continuam 

lá. Quantos funcionários a Prefeitura tem hoje? Cadê os funcionários rurais? Os que 

limpam as saídas de água? Na quanta feira dia 28 trouxe o carro do meu irmão para 

soldar o protetor de carte, paguei quarenta reais, na volta na ponte do tio Pedro fui 

desvia do outro carro, ao descer na ponte amassei o protetor de carte, esta ponte já faz 

mais de dois anos que estamos pedindo para melhora-la. Pedimos que se fiscalize e se 

aproveite melhor o petróleo, o serviço do maquinista, afinal a máquina já está lá, já se 

gastou horas, petróleo para chegar lá. Faça bem feito para que o serviço dure, afinal o 

dinheiro é de todos e ainda temos que dar caixinha para o maquinista. Afinal a 

máquina é pública ou particular? Eu graças a Deus tenho uma vida digna, só tenho 

que agradecer. Mas o que se desperdiça fará falta para os que nada têm, já vi faltar 

remédio de pressão na farmácia Municipal. Queremos apenas que os nossos impostos 

sejam bem aplicados e multiplicados, o dinheiro é de todos e para todos,  cada um 

deve fazer a sua parte. Obrigada”. O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja 

se manifestar sobre o assunto. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda 

diz ter feito uma reclamação por escrito ao Prefeito Municipal sobre o Dr. Marcos 

Olímpio, porque está sendo um assalto a população, lembra que pediu a ela que 

também fizesse esta reclamação por escrito, pois talvez ele já teria saído de lá, a 

população infelizmente também tem que participar porque realmente ele está 

roubando o dinheiro do povo, infelizmente, porque ele vai lá fica por meia, uma hora 

somente. A Sra. Tamara diz que sem contar que as vezes ele está roubando a 
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dignidade das pessoas. O Vereador Redno Alexandre da Silva parabeniza a atitude 

dos moradores do Bairro  São João e diz que se pessoas corajosas como a Sra. 

Tamara tivessem estas iniciativa poderíamos mudar o mundo. Diz que tudo que foi 

relatado é fato, é real. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias parabeniza 

a atitude da Senhora Tamara e diz que hoje ela fez aqui o que os Vereadores devem 

sempre fazer, diz que ela deu uma lição em todos presentes e deixa o seu 

agradecimento. A Senhora Tamara diz amar Cabo Verde, e os demais moradores do 

Bairro São João também amam Cabo Verde, mas está muito difícil e chega doer e é 

um tapa na cara do cidadão, diz que graças a Deus vive uma vida digna, mas há 

pessoas que precisam muito da ajuda pública e na maioria das vezes é ignorada. 

Lembra que somos filhos do mesmo Deus e temos o mesmo direito. Diz que certo dia 

chegou na Secretaria de Saúde e lá estava uma senhora muito simples e o funcionário 

público muitas vezes não representa as pessoas que ali chegam precisando de ajuda, 

lembra que a senhora precisava ir para Guaxupé e não tinha dinheiro para pagar a 

passagem de ônibus e nem para o funcionário instruí-la de que o dia que o exame 

fosse marcado arrumaria uma vaga para ela ir no veículo da Prefeitura, diz achar que 

os funcionário trata as pessoas desta forma porque está no poder, não disponibilizam 

de um tempo para ir a Secretaria de Saúde e no posto ver como está o atendimento e 

nem na farmácia popular para ver a falta dos remédios. Diz fazer questão de guardar 

todas suas notas fiscais para ver o quanto contribui anualmente e por isso tem o 

direito de pedir, pois está pagando por este atendimento, diz que o dia que seu tio 

passou mal e teve um AVC na sua casa por volta das 8 horas da manhã  a Secretaria 

de Saúde ainda não estava aberta, diz ter ligado na Secretaria para pedir o envio de 

ambulância, pois seu tio estava passando muito mal com vômitos, tonturas e não 

aceitava seus irmãos coloca-lo no carro, sabe o que fizeram na Secretaria atenderam o 

telefone e desligaram na sua cara por não ser o horário de abertura da mesma e ainda 

não tinha começado o expediente. Diz ter ficado tão desesperada que ligou na 

delegacia de polícia e um policial chamado Roberto atendeu e ela contou todo o 

acontecido e pediu a ele que fosse na Secretaria pedir que enviassem a ambulância 

com urgência para trazer seu tio ao hospital, mas ele apenas disse vocês não tem um 

carro ai? Coloca ele no carro e traz, demonstrando toda desumanidade. Assim pede 

que os servidores sejam mais humanos, diz que trabalha na roça debaixo de sol 

quente e se o patrão pede para fazer meia  hora a mais, ninguém reclama, pede para 

que sejamos mais humanos, não somente funcionário público, vamos ouvir as pessoas 

um pouquinho, vamos ser amigos e solidários, é isso que vai mudar as pessoas. O Sr. 

Presidente concede a palavra ao Sr. Luís Augusto Melo e Adriano Lange Dias 

Secretários da Prefeitura Municipal para fazerem esclarecimentos sobre os assuntos 

aqui tratados. De uso da palavra o Secretário Adriano cumprimenta todos presentes e 

diz que com relação a fala da moradora do Bairro São João, afirma que a mesma 

falou com sentimentos vindos do fundo do coração, ela expressou sua tristeza diante 

das três esferas políticas, União, Estado e Município. Diz que diante deste desabafo 

da cidadã se sente confortável em responder os questionamentos que são feitos no dia 

a dia até mesmo considerando os pedidos feitos há um ano atrás os quais ainda não 

foram feitos, pedidos estes feitos pelos moradores do Bairro Santa Edwirges, lembra 
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que no ano passado um mês antes do Sr. Tatau vir a esta Tribuna esteve na residência 

de alguns moradores do Bairro, os quais fizeram estas solicitações mas que 

infelizmente até hoje não puderam ser atendidas. Fala do grande volume de chuvas 

ocorridas neste ano, o que causou grande destruição das estradas rurais do Município. 

Explicou a situação do Município que possui mais de dois mil quilômetros de estrada 

de terra, com apenas duas máquinas patrol, uma retro escavadeira e três caminhões 

caçamba, dois quais dois são utilizados para coleta de lixo na parte da manhã e ainda, 

limpeza de entulhos  na Cidade e Distritos, ou seja, há uma grande deficiência de 

maquinários para realização de todo serviço. Diz acreditar que a partir de agora, se 

houver disponibilidade de recursos promoverá a contratação de maquinários para 

ampliar a realização de serviços nas estradas rurais, limpeza de terreiros e carreadores 

diante da aproximação da colheita do café. Fala que está sendo licitado a compra de 

um rolo compressor que ajudará na realização de um melhor serviço nas estradas 

rurais. Com relação aos pedidos feitos pelos moradores do Bairro Santa Edwirges, 

quem lá esteve presente pode presenciar os problemas, diz que o bairro completou no 

dia 12 de março de 2019 sete anos de existência, é um bairro novo, e todos nós 

quando vamos fazer uma construção, procuramos fazer algo bem feito para que não 

surjam problemas, para que se possa fazer apena reformas futuras. Mas a 

documentação que se tem da aprovação deste loteamento é muito pouca, e o Bairro 

foi feito,  foi aprovado, culpa dos moradores? Jamais, os moradores não têm culpa 

nenhuma e têm que reivindicar seus direitos mesmo. Lembra que por cinco anos a 

responsabilidade pela manutenção dos serviços, como o asfalto lá feito é da 

empreiteira, passados cinco anos se não houve reclamação dos munícipes e nem da 

Prefeitura se acionada, o problema agora passa a ser da Prefeitura, mas para a 

realização dos serviços solicitados precisa se dispor de recursos. Com relação ao 

asfalto das ruas, a Prefeitura conseguiu fazer licitação agora em janeiro e conseguiu 

comprar trezentos toneladas de massa asfáltica e dentro das possibilidades do 

Município será realizada operação tapa buracos no local, mas apenas este paliativo 

necessitará de dezesseis toneladas de massa asfáltica. A Senhora Edelma diz que 

outras pessoas estão levando entulho e despejando no Bairro, diz ainda que a entrada 

do bairro tem trânsito grande de veículos pesados por conta do laticínio e armazém de 

café e necessita de manutenção neste local. Adriano diz ser esta uma questão para ser 

analisada. Quanto à coleta de lixo mais uma vez na semana, também será analisada e 

salienta que os moradores do bairro pagam cinquenta por cento do valor da coleta de 

lixo por não ser um serviço prestado todos os dias. Diz que nesta Casa os Vereadores 

fazem os pedidos de melhorias para todo o Município e dentro das condições 

financeira da Prefeitura procura-se realizar os serviços, informa que o Estado de 

Minas Gerais deve para o Município de Cabo Verde mais de quatro milhões de reais 

em recursos referentes aos anos 2018 e 2019, são recursos cortados da educação, 

saúde, IPVA e outros, recursos estes que são de direito do Município. Nós temos sim 

que encontrar uma saída para esta dificuldade, pois toda população sofre com a falta 

destes recursos e é muito fácil sairmos falando e apontando os problemas existentes 

no Município, agora  ver o que realmente está acontecendo e dar as mãos esse é nosso 

maior desafio. E hoje aqui, todos nós fomos desafiados e é de se pensar o que vamos 
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fazer diante desta situação crítica e triste e que ainda pode piorar. O Vereador Roque 

lembra o Secretário Adriano de que quando ele era aqui Vereador de oposição, na 

época da gestão do Prefeito Cláudio Augusto Siqueira, as estradas rurais 

encontravam-se melhor uns sessenta por cento do que está hoje e o Vereador na 

época utilizava de palavras pesadas contra a administração na época, mas deixemos 

isso para lá. Diz que as pessoas que moram na zona rural somente desejam estradas 

rurais em boas condições de trafego, transporte escolar e saúde, e mesmo diante das 

dificuldades diz achar que está tendo descaso sim com as pessoas da zona rural, diz 

não culpar o Sr. Luís Augusto não, pois tem feito o que pode, mas a parte do Prefeito 

está sendo falha sim. Indaga ao Secretário Adriano se ele não acha uma falta de 

respeito com estas pessoas que há um ano atrás aqui trouxeram estas reivindicações e 

ainda nada foi feito. O Secretário Adriano diz com todo respeito ao nobre Vereador 

Roque,  acha uma falta de respeito sim, não terem conseguido fazer nada ainda, 

diante de todas dificuldades elencadas anteriormente, mas muito mais falta de 

respeito é de quem autorizou o loteamento, muito mais. O Vereador Roque diz que 

esta Casa aqui é nossa, e não aceitam pessoas de fora vir os desafiar aqui não, então o 

Sr. crie educação e faça a coisa certa, porque a Casa aqui é nossa, diz nunca ter ido a 

Prefeitura tirar satisfação com o Senhor. O Secretário Adriano diz ao Sr. Presidente 

que apenas respondeu a pergunta. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro, diz ser hoje uma 

noite com muitos desafios e hora de esquecermos os lados políticos e nos unir para 

uma melhor resolução dos problemas,   sugere que seja feita uma licitação para 

cascalho de melhor qualidade, pois o que tem sido colocado nas estradas é de péssima 

qualidade, dificultando a permanência do serviço nas estradas. Fala da ausência de 

trabalhadores na área rural das estradas a fim de se retirar as águas das enxurradas das 

mesmas. Assim a manutenção das estradas são feitas, mas não são retiradas as águas 

e nas primeiras chuvas todo trabalho feito com máquinas é destruído, pede que exista 

um melhor empenho e trabalho nesta contratação destes serviços e que não sejam 

contratados somente caminhões, mas também pessoas para um melhor resultado e um 

serviço mais eficiente. Comenta sobre a dívida do estado de Minas com Município e 

é taxativo em dizer que certamente este recurso não será destinado, certamente ficou 

para trás e não será devolvido aos cofres municipais. O Secretário Luís Augusto fala 

da dificuldade encontrada para manutenção de toda malha de estradas rurais no 

Município e que possui apenas três servidores para desempenhar este serviço, assim 

fica difícil dar conta de tudo, para o trabalho no perímetro urbano conta com apenas 

quatro pessoas, fica difícil realizar tudo que é solicitado. Adriano esclarece que 

quanto a contratação de mais pessoas, nos dias atuais fica inviável devido o alto 

índice da folha de pagamento que não pode ultrapassar o índice determinado por Lei. 

Diz que será realizado concurso, mas não há data marcada ainda e não terá grande 

número de vagas não. O Vereador Clayton indaga se há uma escala para a realização 

dos serviços nas estradas rurais ou são realizados nos locais de urgência. Luís 

Augusto informa que tem sido feito os serviços de urgência e pontos críticos 

amenizando a dificuldade dos munícipes, nestes dias agora estão fazendo somente a 

patrolagem das estradas. O Vereador Vitor indaga sobre a possibilidade de se fazer 

depósitos de cascalho em alguns pontos para que os próprios moradores possam 
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espalha-lo nas estradas quando tiver problema nas estradas. Luís Augusto responde 

que não funciona, já tentaram fazer isso, mas, o cascalho não é utilizado de forma 

consciente, utilizam o mesmo até para fazer base de casas, e já existe grande 

dificuldade para conseguir este cascalho para ser utilizado nas estradas, imagina para 

ser utilizado outros serviços que não seja nas estradas. Quanto à manutenção de 

pontes estão fazendo de acordo com a disponibilidade de mão de obra e materiais. O 

Vereador Roque diz entender a dificuldade por que passa o Secretário Luís Augusto, 

e diz que na estrada dos Fiéis foi enviado três caminhões de cascalho e diz ter 

disponibilizado seu trator para espalhar o mesmo no local e acabou com o problema, 

assim diz achar que deve ser feito um trabalho de recuperação dos pontos críticos nas 

estradas, e um trabalho de conscientização dos moradores para ajudarem na retirada 

destas águas das estradas. Pede que seja verificado e construída uma caixa de 

contenção de águas no Distrito de São Bartolomeu de Minas próximo a propriedade 

do Sr. Saulo do Carmo, pois desce muita água nesta localidade e inunda ruas e casas 

localizadas abaixo.  O Sr. Luís diz que todo mundo quer água, mas ninguém quer 

enxurrada em sua propriedade e assim dificulta o trabalho da administração, fala do 

problema encontrado com licitação, pois faz a compra das peças dos maquinários, 

mas há grande demora na entrega pela empresa e isso demora ainda mais a realização 

dos serviços. O Vereador Luiz Carlos diz que nesta noite a partir do relato da Sra. 

Tamara, pode-se notar denúncias de servidor da área da saúde e a Câmara precisa 

tomar uma posição quanto a isso e oficiar ao Executivo para que tome providências 

urgentes. O Secretário Adriano diz que também levará os fatos ao conhecimento do 

Sr. Prefeito e certamente procedimentos administrativos serão instalados diante das 

reclamações hora apresentadas. O Sr. Presidente comenta os pedidos feitos pelos 

moradores do Bairro Santa Edwirges e comenta com o Secretário Luís Augusto que 

não são coisas difíceis de se fazer e que já daria para ter resolvido os problemas, 

como a coleta de lixo que pedem para passar três vezes na semana ao invés de duas, 

instalação de placas de sinalização também é uma coisa muito fácil, placas de 

identificação dos nomes das ruas, assim pede que estes pedidos seja revistos para que 

sejam realizados. O Secretário Adriano diz que a administração falhou sim por não 

ter realizado estes pedidos ainda, ainda mais com a questão das placas indicando o 

nome das ruas, mas se compromete que em breve as mesmas serão instaladas, pois já 

foram licitadas e diz que a coleta do lixo será feita três vezes por semana, terças, 

quintas e sábado, e até o asfalto para tapa buracos em breve será realizado o serviço 

no local, serviço este paliativo que não resolverá por definitivo o problema. O 

Vereador Clayton diz que a vinda dos Secretários aqui nesta noite para prestar estes 

esclarecimentos foi por sua sugestão, assim, sugere novamente que o Secretário da 

Saúde seja convidado a vir nesta Casa dar explicações sobre o atendimento e serviços 

prestados pela Secretária de Saúde no Município e que os munícipes venham 

participar da reunião. O Sr. Presidente agradece a presença dos Secretários e aos 

munícipes que participaram da Tribuna aqui nesta noite. O Sr. Presidente indaga ao 

Segundo Secretário se há algum Vereador inscrito para palavra livre, este informa 

que não há inscritos para utilização da palavra livre.  Na sequência o Sr. Presidente 

consulta os Senhores Vereadores se estão de acordo com a suspensão da leitura das 
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Atas de acordo com a Resolução 006/2013. Todos Vereadores se manifestam 

favoráveis a aprovação das Atas, sem emenda. O Sr. Presidente encaminha os 

Projetos de Lei n° 2.102/2019 que, DISPÕES SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A 

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG, NO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DE 

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 2.104/2019 

que, DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DE LOTEAMENTOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE 

SÍTIOS DE RECREIO NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, REVOGA A LEI MUNICIPAL 

Nº 2.449 DE 17/06/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 2.105/2019 que, ESTABELECE 

OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA ONDE 

SE ENCONTRAM OS CAIXAS ELETRÔNICOS DE ESTABELECIMENTOS 

FINANCEIROS CONFORME ESPECIFICA E A INSTALAÇÃO DE GUARDA-VOLUMES 

E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 2.106/2019 que, ACRESCENTA PARÁGRAFO NO 

ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.520/1992, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA 

MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 2.107/2019 que, 

ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO NO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 

1.696/1995, que DISPÕE SOBRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS e 2.108/2019 que, 

ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.354/2011 QUE, DENOMINOU 

LOGRADOURO PÚBLICO, PARALELO E RODOVIA BR – 146 E DÁ  OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS  e Projeto de Lei Complementar nº 153/2019 que, DISPÕE SOBRE AS 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2020 E DÁ 

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

Comissões Permanentes desta Casa para análise, discussão e votação em Plenário. Na 

sequência passa-se a ORDEM DO DIA.  Vamos passar a fase de discussão e votação 

do requerimento feito pelos Senhores Vereador. Vossas excelências desejam fazer 

algum um pedido verbalmente? Podem se manifestar. De uso da palavra o Vereador 

Vitor Espedito Megda comenta sobre seu requerimento: a) Requer manutenção nas 

estradas vicinais dos Bairros rurais São João, Esteves, Fundão dos Cardosos e 

Coelhos, pois as mesmas se encontram em estado precário de conservação. Requer 

ainda, que seja feita manutenção da estrada principal do Bairro Fundão dos Cardosos, 

pois neste bairro não foi feita esta manutenção e os moradores cobram providências. 

B) Reitera pedido de manutenção na ponte localizada próximo a propriedade do Sr. 

Pedro de Moraes no Bairro São João. De uso da palavra o Vereador Redno comenta 

seu requerimento: a) Requer que sejam instaladas placas indicando os nomes das 

Ruas Bahia, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, todas localizadas no Bairro 

Chapadão. Reitera ainda, pedido de sinalização e pintura dos quebra molas no Bairro 

Chapadão. Agradece a administração pela realização de serviço na Rua Maçonaria e 

diz ficar chateado por não terem atendido seu pedido de desentupimento dos bueiros 

do Bairro Chapadão. Diz que fez um requerimento solicitando a varrição das ruas do 

Bairro São Benedito a pedido da população. Assim, diz ter sido procurado pela 

pessoa responsável por este serviço, o qual não gostou de ter sido feito este 

requerimento aqui, assim diz ter respondido que não tem que dar satisfação dos 

pedidos aqui feito em nome da população, diz que esta pessoa não satisfeita procurou 

seu sogro e ficou falando coisas a respeito deste Vereador, quando ele (seu sogro) não 

tem nada com os seus problemas, diz que quando aqui traz um pedido é para 
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benefício da população e somos funcionários pagos pela população. De uso da 

palavra o Vereador Clayton pede que ouvido o Plenário, seja convidado o Secretário 

da Saúde para maiores esclarecimentos a população e aos Vereadores desta Casa. De 

uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo requerendo que seja aberto procedimento administrativo de 

acordo com denúncias aqui apresentadas nesta noite quanto à atuação de servidor da 

área de saúde, médico Marcos Olímpio que presta atendimento no Bairro Coelhos. 

De uso da palavra o Vereador Roque diz que nesta semana aconteceu um evento 

muito importante para Cabo Verde, a COOXUPÉ completou 82 anos com a 

participação de apenas dois presidentes e agora seu terceiro presidente eleito foi o Sr. 

Carlos Augusto Rodrigues de Melo, assim pede que envie um Ofício assinado por 

todos Vereadores parabenizando-o pela conquista do novo cargo a ele concedido. O 

Sr. Presidente pede que seja encaminhado um Ofício ao Sr. “Zé Reino” morador do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, parabenizando-o pela realização de mais um 

campeonato de futebol.  O Sr. Presidente submete a votação todos requerimentos. 

Todos Vereadores se manifestam favoráveis  e os Requerimentos serão enviados.  

Neste momento passa-se a apreciação e votação ao Projeto de Moção 001/2019 DE 

REPÚDIO À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 06/2019 que “MODIFICA 

O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE REGRAS DE TRASNSIÇÃO E 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na sequencia solicita 

a Assessora Legislativa que proceda a leitura do referido Projeto de Moção e o 

submete a apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz que esta moção é uma forma dos Deputados se 

atentarem e analisarem bem esta PEC, pois a mesma da forma que está, só retira 

direitos adquiridos dos trabalhadores e isso nós não podemos aceitar, temos 

consciência que a previdência requer modificações, mas da forma que foi proposto 

não dá para ser aprovada, nosso representantes devem se atentar a isso e por isso a 

elaboração desta moção. O Vereador Roque diz que todos nós temos conhecimento 

das grandes empresas devedoras a previdência e ao invés de iniciarem a mudanças 

cobrando destes devedores, elaboraram uma PEC que somente prejudica os mais 

pobres e não podemos admitir e nem compactuar com isso, por isso esta moção de 

repúdio e se não houver uma mobilização dos trabalhadores e esta proposta ser 

aprovada da forma que está voltará a época em que se pedia esmolas para sobreviver 

e muitas pessoas vão viver de forma miserável. A Moção é aprovada por todos 

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

de Moção 001/2019, por todos Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais 

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

Ordinária e deixando  marcada a próxima para o dia, 08 de abril de 2019 às 19  hora. 

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  
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_______________________________       __________________________________ 

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 INU TILIZADO. 


