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

REALIZADA NO DIA 17 (DEZESSETE) DE FEVEREIRO DOIS MIL E VINTE, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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, Juscelino Tereza, Luiz Carlos Ribeiro, Redno 

Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito 

Megda. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Clayton Ulisses de Paula 

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: Luís Antônio Abílio, Redno Alexandre da Silva, Vanderlei 

Aparecido Braga e Vitor Expedito Megda. 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 a Senhora Sandra de Fátima da Silva que falará 

sobre sua transferência para a Cidade de Juruaia. Os Senhores Vereadores podem se 

manifestar. Os Senhores Vereadores se manifestam favoráveis a concessão da 

palavra. Com a palavra Sra. Sandra, por 05 minutos. De uso da palavra a Sra. Sandra 

diz queria ter vindo aqui antes, mas ainda não tinha sido autorizada, diz que por sua 

vontade própria jamais teria saído da EMATER daqui conforme foi feito todo 

processo de sua transferência, lembra que há tempos atrás com o problema ocorrido 

com a saída do agrônomo Rovilson, seu gerente já falava em um novo local para 

encaminhá-la, mas jamais teve de sua parte um pedido para sair de Cabo Verde, tinha 

sim medo de sair da regional e por isso conversou com alguns gerentes da região 

(Passos, Alfenas), e na época o seu gerente Willem já falou da possibilidade de 

Juruaia, mas nunca pensou que iria sair esta transferência, mas ele realizou a 

negociação desta transferência e a Cidade de Juruaia fez o convênio junto a 

EMATER e ficou acordado sua transferência para lá. Diz não saber quais são estes 

ajustes que estão querendo fazer e acabou aceitando esta transferência por algumas 

situações pessoais e familiares, mas diz estar sendo um transtorno grande com sua 

filha, está deixando sua casa, ou seja, tem toda uma vida organizada aqui e está tendo 

que deixar tudo para recomeçar em Juruaia. Diz que teve que aceitar esta 

transferência pelos seus pais que estão querendo muito que ela fique mais perto 
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diante dos problemas com saúde, pois já são idosos. Diz também que estava se 

sentindo em uma zona de conforto aqui também, inventando coisas para manter o 

escritório da EMATER, inventando eventos dos quais as pessoas nem se mostravam 

muito interessadas em participar, sem perceber uma real sustentação naquelas ações, 

diz que estava percebendo uma maior necessidade de um técnico agrônomo e isso é 

muito ruim para um profissional que quer trabalhar, quer fazer a diferença e ver que 

as coisas não estão acontecendo, por isso que aceitou esta transferência, diz estar aqui 

hoje para agradecer os Senhores Vereadores. Lamenta ter ficado parecendo que agiu 

de má fé com a Câmara e de forma alguma isso aconteceu, tanto que não comentou 

com ninguém sobre sua transferência e foi alarmado de forma inverídica nas redes 

sociais e não era esta sua intenção. Diz que queria fazer o comunicado de forma 

correta respeitando a hierarquia, mas seu chefe chegou na Prefeitura, não falou com o 

Prefeito Édson, falou diretamente com a Telma, como se eu (Sandra) estivesse agindo 

de má fé e não foi isso que aconteceu, diz que na segunda feira cedo conversou com o 

Prefeito Édson o qual se demonstrou muito chateado pelo fato ocorrido e tinha 

marcado para estar na Reunião aqui a noite, mas não deu pra chegar a tempo, pois 

estava em Guaxupé e atrasou para chegar aqui à noite. Deixa toda sua gratidão 

demonstrada, por estes vinte anos de trabalho realizados aqui em Cabo Verde, mas 

precisou aceitar este novo desafio, mas não tem palavras para agradecer todos 

Vereadores pelo apoio e parceria nestes anos de trabalho.  O Vereador Redno fala da 

sua tristeza pela transferência da Sra. Sandra para a Cidade de Juruaia, pois tem 

conhecimento do seu trabalho e seu carinho por toda comunidade cabo-verdense, mas 

deseja-lhe muito sucesso neste novo caminho que irá trilhar. E caso ela deseje que 

esta Câmara interceda pra que ela fique aqui é só falar que estes Vereadores elaboram 

um Ofício intercedendo para que fique em nossa Cidade. O Vereador Adriano 

relembra toda trajetória da Sra. Sandra em nossa Cidade, pois na época em que ela 

chegou à nossa Cidade, iniciava sua carreira política e durante este tempo 

trabalharam juntos e a forma que ocorreu sua transferência foi muito desagradável e 

que surpreendeu a todos, pois ficaram sabendo do fato através de feke news 

alimentado  por adversários políticos, é publico e notório que os dois perfis usados 

para espalharem estas notícias são formados por integrantes da oposição, e tem 

certeza de que nenhum dos Vereadores compactuam com esses acontecimentos e sim 

algumas pessoas que lá fora ficam torcendo para que tudo dê errado. Diz que o que 

mais causou estranheza foi quando no Ofício enviado pela EMATER justificando a 

transferência, o seu superior coloca como se fosse você pedindo para sair por 

questões familiares particulares, mas que o Município não teria prejuízos, pois virá 

outra pessoa e até mesmo no perfil fake ele deu resposta sobre o que havia sido 

publicado pelo perfil fake. Agora quais são as reais intenções sobre esta transferência, 

diz não saber. Se há alguma influencia superior, até mesmo de deputados que 
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possuem ligação forte com o Prefeito de Juruaia não se sabe, mas são levadas em 

contas diversas situações. Deixa sua gratidão e respeito pelo trabalho realizado por 

todos esses anos em prol de nossa comunidade cabo-verdense, e que inclusive no dia 

da votação do Projeto de Lei sobre o parcelamento de dívidas com a EMATER, todos 

aqui foram unânimes em dizer que estavam aprovando esta Lei diante da importância 

da manutenção da extensionista Sandra em nosso Município. Pede que Deus a 

abençoe neste novo processo, o qual tem certeza que será de muito sucesso e se 

coloca a disposição no que possa ajudar, caso necessite do envio de um Ofício aos 

seus superiores é só pedir que esta Câmara intercederá por sua permanência aqui em 

nossa Cidade. O Vereador Vitor Espedito Megda se manifesta dizendo que para que 

esta Casa elabore um Ofício, se faz necessário que a Sra. Sandra peça e deseje que 

isso seja feito. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro diz acompanhar seus trabalhos desde 

o início e sempre trabalhando em parceria para que tudo ocorresse da melhor forma 

possível, deseja-lhe muito sucesso, e diz que qualquer pessoa que a EMATER enviar 

para nossa Cidade não irá substituir você Sandra, pois o trabalho que você realizou, 

ninguém conseguirá realizar novamente, mas para onde você for alcançará o sucesso 

e trilhará um maravilhoso caminho, manifesta sua gratidão e que possa estar feliz 

mais próximo de sua família, diz achar que este processo de transferência é 

irreversível , restando aguardar as novas informações e decisões da EMATER para 

nosso Município. O Vereador Clayton Ulisses de Paula manifesta seus 

agradecimentos a pessoa da Sra. Sandra, apesar de não ser muito ligado ao setor da 

agricultura, mas a conhece como pessoa muito bem quista em nossa Cidade e lhe diz 

que sua trajetória aqui em Cabo Verde ficará marcada, lembra que foi solicitado em 

Reunião passada que seja elaborado uma Moção de agradecimento aos trabalhos aqui 

realizados, diz ser o mínimo que os representantes do povo podem fazer para 

homenageá-la e diz que as portas sempre lhe estarão abertas, caso lá não dê o 

resultado esperado.  O Sr. Presidente manifesta seus agradecimentos a Sra. Sandra e 

deseja-lhe sucesso nesta nova etapa que se iniciará em sua vida. A perda será grande 

para nosso Município, mas temos que continuar pedindo a Deus que tudo dê certo e 

que a acompanhe nessa nova caminhada. Sandra deixa seu agradecimento mais uma 

vez, e diz ser uma situação muito complicada, pois até ouviu que não era 

insubstituível, então não há muito o que se fazer mesmo não. Ressalta toda sua 

gratidão mais uma vez e se despede de todos e diz que sempre estará aqui em Cabo 

Verde, pois gosta muito deste lugar e das pessoas em especial. Na sequência, o Sr. 

Presidente  consulta o Vereador Segundo Secretário se há Vereadores inscritos para 

palavra livre. Este informa que está inscrito o Vereador Clayton Ulisses de Paula. De 

uso da palavra o Vereador Clayton comenta que no final de semana assistiu um 

manifesto feitos pelos Deputados Emidinho Madeira e Cássio Soares em defesa das 

águas de Furnas, pois mesmo diante de tanta chuva em nossa região os reservatórios 
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estão secos e baixando a cada dia o nível da água, salienta que várias cidades 

necessitam da represa de Furnas para seu turismo e pesca, comenta que no próximo 

dia 07 de março acontecerá um grande manifesto na Cidade de São José da Barra em 

defesa de Furnas. Diz que há comentário de que toda água da represa está sendo 

destinada para o rio Tietê em São Paulo para torna-lo navegável e as Cidades 

Mineiras ficando com o prejuízo desta ação do homem. O Vereador Luiz Carlos 

sugere que um Ofício seja elaborado e assinado por todos Vereadores em apoio a 

Câmara Municipal de São José da Barra MG, diante de toda importância da represa 

Furnas para todas as Cidades Mineiras próximas a ela.  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 os Projetos de Lei nº 

2.138/2020 que, DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O PODER EXECUTIVO 

PAGAR O PISO SALARIAL PROPORCIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE 24 HORAS DO MUNICÍPIO DE 

CABO VERDE E DÁ 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 Vitor Espedito 

Megda comenta seus requerimentos: a) Requer informações acerca do valor licitado 

pelos usuários de espaços da Praça de Alimentação em nossa Cidade, uma vez que os 

mesmos estão reclamando do valor alto do aluguel diante da dificuldade financeira 

atravessada por toda população. Salienta-se que a demanda dos serviços diminuíram 

muito diante da crise e o aluguel ficou muito caro, causando prejuízos aos locatários. 

B) Requer a possibilidade de atendimento de profissionais da saúde e Assistente 

Social no Bairro Cata, uma vez que lá existem 37 residências e 116 moradores. Esta 

solicitação é feita por estes moradores, através do Conselho de Bairro,  que passam 

por dificuldades para conseguir atendimento médico e assistencial devido morarem 

na zona rural. De uso da palavra o Vereador Luís Antônio Abílio comenta seu 

requerimento: a) Requer manutenção e cascalhamento em estrada vicinal próximo a 

propriedade do Sr. Vantuil, no Bairro Vargem São José, pois o local está em estado precário 

de conservação. Pede ainda, que seja feito reparos em uma ponte existente no local, pois as 

manilhas estão descoberta diante do assoreamento das terras pelas chuvas. B) Requer que 

sejam colocados alguns caminhões de entulhos em alguns buracos que estão surgindo nas 

proximidades da estrada rural que dá acesso a propriedade do Sr. César Eduardo, Bairro 

Coelhos. De uso da palavra o Vereador Redno Alexandre da Silva comenta seus 
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requerimentos: a) Requer que seja realizado desentupimento de bueiro na Avenida 

Oscar Ornelas, Centro,  em frente a Loja Salto Alto e Prefeitura Municipal. B) 

Requer que seja realizado desentupimento de bueiro na Rua Tobias Fagundes, 

Centro, em frente ao número 56. C) Requer que seja realizado desentupimento de 

bueiro na Rua dos Dias próximo ao número 107, no Bairro Assunção. De uso da 

palavra o Vereador Clayton pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

Municipal requerendo que seja comprada uma máquina específica para cortar a 

grama do campo de futebol, pois a existente é muito antiga já foi enviada para 

conserto por várias vezes, mas o problema persiste e a poda da grama está sendo feita 

por outra maquininha que não é apropriada para o serviço, deixando a grama do 

campo irregular. Pede que um Ofício seja elaborado e assinado por todos Vereadores 

em apoio a Câmara Municipal de São José da Barra MG, diante de toda importância 

da represa Furnas para todas as Cidades Mineiras próximas a ela.  De uso da palavra 

o Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao 

Executivo requerendo informações acerca do serviço realizado na estrada rural que 

desce para a propriedade do Sr. “Quim do Chico Neto”, se este serviço foi realizado 

pela Prefeitura ou por particular, pois segundo informações o serviço foi realizado no 

sábado à tarde.   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. Vamos passar a fase de apreciação, 

discussão e votação dos Projetos já encaminhados nesta Casa. Solicito a Assessora 

Legislativa que faça a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.135/2020 

que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA 

MUNICIPAL CONTÁBIL E FINANCEIRA E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Sr. 

Presidente submete o referido Projeto de Lei a discussão dos Senhores Vereadores. 

Podem se manifestar. O Vereador Luiz Carlos diz se tratar de um Projeto de Lei 

muito interessante devido a decisão de escolha do Executivo em realizar o pagamento 

de despesas previdenciárias do ano de 2020, utilizando com recurso o superávit 

financeiro apurado em 2019, salienta-se que com o pagamento adiantado destas 

despesas previdenciárias sobrará ao Município cerca de cento e cinquenta mil reais 

mensais para serem investidos em outras necessidades da população. Diz esperar que 

estes recursos sejam utilizados em benfeitorias a população e não seja utilizado como 

forma eleitoreira, uma vez que estamos em ano eleitoral. O Projeto é aprovado. O Sr. 

Presidente submete o referido Projeto de Lei a votação dos Senhores Vereadores. 

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

referido Projeto permaneçam como estão. O Projeto é aprovado, por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. Solicito a Assessora Legislativa que faça a 

leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.136/2020 que, AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 



218 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO POPULAR E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Sr. Presidente submete o referido Projeto de Lei a discussão dos Senhores 

Vereadores. Podem se manifestar. Diz se sentir muito feliz em votar um Projeto de 

Lei desta magnitude, pois desde 1996 quando foi inaugurada a APAE em nossa 

Cidade a busca e a luta por recursos para a manutenção da APAE é muito grande, e 

diante de um recurso destinado por um Deputado para a conta da Prefeitura se faz 

necessário a votação deste Projeto para que o recurso seja repassado a APAE, recurso 

este que muito ajudará na manutenção e atendimento as crianças 

excepcionais/especiais. O Vereador Clayton complementa dizendo que anualmente a 

Prefeitura repassa uma subvenção de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para 

manutenção da associação e este recurso de cinquenta mil e duzentos reais será um 

complemento para aquela associação que atende tão bem as crianças especiais de 

nosso Município. O Projeto é aprovado. O Sr. Presidente submete o referido Projeto 

de Lei a votação dos Senhores Vereadores. Podem se manifestar. Os Vereadores que 

estiverem de acordo com a aprovação do referido Projeto permaneçam como estão. O 

Projeto é aprovado, por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente 

solicita a Assessora Legislativa que faça a leitura do Parecer referente ao Projeto de 

Lei nº 2.137/2020 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na 

sequência submeto o referido Projeto de Lei a discussão dos Senhores Vereadores. 

Podem se manifestar.  De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda se diz 

feliz em votar este Projeto de Lei, uma vez que o mesmo trata da contraprestação 

municipal na construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro Coelhos, obra que 

benificiará muito os moradores do local e bairros vizinhos. O Projeto é aprovado. O 

Sr. Presidente submete o referido Projeto de Lei a votação dos Senhores Vereadores. 

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

referido Projeto permaneçam como estão. O Projeto é aprovado, por todos 

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

que faça a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar nº 160/2020 

que, PROMOVE A CRIAÇÃO DE AÇÃO NO PLANO PLURIANUAL – PPA, INCLUSÃO 

NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em seguida submete o referido Projeto de Lei a discussão dos 

Senhores Vereadores. Podem se manifestar. Todos Vereadores se manifestam 

favoráveis a aprovação deste Projeto, pois trata da criação de ação contábil para 

transferência de valor para APAE de Cabo Verde, no Plano Plurianual de 

Investimentos – PPA, instituído pela Lei Complementar nº 122 de 19/12/2017. O 

Projeto é aprovado. O Sr. Presidente submete o referido Projeto de Lei a votação dos 

Senhores Vereadores. Podem se manifestar. Os Vereadores que estiverem de acordo 

com a aprovação do referido Projeto permaneçam como estão. O Projeto é aprovado, 
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por todos Vereadores presentes, sem emendas.  O Sr. Presidente anuncia a aprovação 

dos Projetos de Lei nºs 2.135, 2.136, 2.137/2020 e Projeto de Lei Complementar nº 

160/2020 por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr. Presidente comenta 

sobre a solicitação feita pelo Sr. Cairo Noel de Almeida, lembra que algum tempo 

atrás foi aprovado por esta Casa Projeto de Lei que regulamenta parcelamento de solo 

rural para efeito da criação de loteamentos destinados a formação de sítios de recreio 

no Município de Cabo Verde, e diz que no seu entender nesta aprovação passou 

despercebida a questão da taxa de ITBI, pois estes locais ainda não contam com a 

devida infraestrutura, como: coleta de lixo,  iluminação pública e outros. Diz que o 

proprietário do loteamento pede esta revisão neste valor de ITBI cobrado dos lotes, 

assim fez esta solicitação por escrito para que o setor jurídico da Prefeitura possa 

avaliar. O Vereador Clayton diz achar que esta solicitação feita por escrito pelo Sr. 

Cairo ficou muito bem explicada e que o Executivo analise e tome a melhor decisão. 

O Vereador Adriano diz que o valor cobrado já é o mais baixo da tabela existente e 

no seu entender se baixar ainda mais este valor prejudicará quem comprar o lote, pois 

na hora que for passar para seu nome dará conflito, salienta que tem pessoas que 

preferem o valor do metro ser mais alto por questão do imposto de renda. O Vereador 

Luiz Carlos diz ser de conhecimento de todos que os terrenos da Cidade são 

avaliados num valor abaixo do venal e que este valor cobrado pelos lotes dos 

loteamentos não está proporcional, diz achar que o Sr. Cairo está certo em pedir esta 

revisão de valor cobrado, uma vez que a metragem dos loteamentos são bem maiores 

que a metragem dos terrenos da cidade. Adriano diz que sim, mas um valor abaixo do 

venal aprovado pelo Município, que é de dezoito reais o metro quadrado. O Vereador 

Vitor diz achar que deve ser feito um estudo sim quanto a esta taxa cobrada, pois 

nosso Município precisa crescer. Fica deliberado por todos Vereadores que a 

solicitação feita pelo Sr. Cairo Noel de Almeida seja encaminhada ao Executivo 

Municipal para análise e possíveis providências.  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 março de 2020 (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. 

 


