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

REALIZADA NO DIA 19 (DEZENOVE) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 Adriano Lange Dias e Secretariada pelo Vereador Primeiro Secretário, 

Redno Alexandre da Silva 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, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos 

Ribeiro, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, 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 dos requerimentos feitos por escrito 

dos Vereadores: Redno Alexandre da Silva, Vitor Espedito Megda e Juscelino Tereza 

que fica devidamente arquivado em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. A 

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

TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Em seguida, consulta o Vereador Segundo 

Secretário, Sr. Luís Antônio Abílio, se há inscritos para utilização da palavra livre, 

este informa que estão inscritos os Vereadores: Clayton Ulisses de Paula e Luiz 

Carlos Ribeiro. De uso da palavra o Vereador Clayton Ulisses de Paula informa que 

já iniciou o atendimento no novo PSF localizado na Avenida Luiz Ornelas de 

Podestá, nº 590, diz que este novo local de atendimento do PSF dividiu os setores de 

atendimento, pois anteriormente com apenas o PSF localizado na Polenghi 

sobrecarregava o atendimento e agora com esta divisão desafogará o atendimento a 

população. Lembra que no sábado, dia 17/02/2018 aconteceu inauguração G&P 

Médicos Associados e trata-se de uma clínica particular, mas Cabo Verde ganhará 

com esta instalação, pois terá convênios com o Sindicato SEMPRE da Prefeitura e 

haverá atendimento de médicos com diversas especialidades de acordo com a 

demanda e por um preço mais acessível, pois não teremos que nos deslocar buscando 

atendimento em outras cidades da região. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos 

Ribeiro lembra que em Reunião passada requereu ao Executivo a instalação de uma 

placa de sinalização indicando “Rua sem saída” ao final da Rua Treze de Maio e 

foram instaladas as placas, mas não foi instalada a placa indicando Rua sem saída, 

assim diz ter questionado o servidor que fazia o serviço de instalação e ele o 

informou que a Prefeitura não tinha esta placa, assim gostaria de lembrar que a placa 

indicando rua sem saída não foi instalada. Diz que gostaria de lembrar a toda 
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população e a todos Vereadores, os quais são  formadores de opinião que o nosso 

estado vem passando por um problema intenso com a febre amarela e todos os 

munícipes de Cabo Verde precisam ser vacinados, pois já foi encontrado um macaco 

morto na cidade de Poços de Caldas e isso aconteceu muito perto aqui da nossa 

Cidade. Tem também um caso da Cidade de Aguaí, onde o paciente está muito mal 

com sintomas da doença e por isso precisamos ficar muito atentos, assim, pede que 

façam cada um a sua parte quanto a divulgação e cuidados na prevenção de toda 

nossa comunidade cabo-verdense. Pede esclarecimentos ao nobre Vereador 

Presidente ou ao líder do Governo, a respeito de maquinários e caminhões da 

Prefeitura que trabalharam todo o dia 12/02/2018 (recesso que antecedeu) o feriado 

de carnaval próximo ao Bairro Nova Cabo Verde, abaixo da propriedade do Sr. Quim 

do Chico Neto, assim gostaria de saber se algo vai ser feito no local ou se aconteceu 

algum problema urgente para que os maquinários estivessem trabalhando no recesso. 

De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga comenta a respeito de 

abaixo assinado a ser enviado aos deputados, deixa seu agradecimento especial a 

todos os Senhores Vereadores que se propuseram a assinar o abaixo assinado que será 

encaminhado juntamente com um Ofício desta Casa Legislativa, diz que no momento 

oportuno da formulação de requerimento verbal estará requerendo este pedido de 

envio de Ofício aos Senhores Deputados. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um 

aparte e pede que no momento oportuno da Reunião para se requerer a elaboração do 

Ofício aos nobres Deputados que se proceda a leitura dos dois abaixo assinados para 

conhecimento dos presentes e da população em geral.   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 nºs 

2.075/2018 que, AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOTES DE TERRENOS 

LOCALIZADOS NA CIDADE DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,  

2.076/2018 que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL NO VENCIMENTO 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS e 2.077/2018 que, AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 

ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, Projetos de Resolução nºs 001/2018 que, AUTORIZA A 

CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

002/2018 que, DISPÕE SOBRE REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 003/2018 
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que, DISPÕE SOBRE REAJUSTE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS 

MUNICIPAIS DE CABO VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS e 004/2018 que, 

APROVA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação 

e demais Comissões permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer, 

apreciação e votação em Plenário. Em seguida passa-se a discussão dos 

requerimentos. O Sr. Presidente indaga se algum Vereador deseja falar sobre seu 

requerimento escrito ou fazer algum requerimento verbalmente. De uso da palavra o 

Vereador Redno Alexandre da Silva justifica seu requerimento dizendo que os 

moradores do Bairro Nova Cabo Verde estão reclamando do aparecimento de animais 

peçonhentos nas casas que foram interditadas naquele local, os quais invadem suas 

residências, assim, pedem que as mesmas sejam demolidas para que os entulhos e 

lixos depositados na rua sem saída existente sejam retirados do local. O Sr. Presidente 

diz que alguns moradores do local também já o procuraram e realmente não há 

manutenção e nem retirada da sujeira lá acumulada. De uso da palavra o Vereador 

Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento a respeito de peido de realização de 

peneirão (seleção de jogadores de futebol) em nosso Município, diz que esta seleção 

será de grande importância para nosso Município, pois pode-se encontrar jovens 

talentos que podem se destacar nos times de futebol futuramente, além de tirá-los do 

caminho das drogas e por isso a importância deste incentivo para nossa juventude. A 

respeito do pedido de levantamento a ser feito pelo engenheiro da Prefeitura sobre a 

necessidade de instalação de fossas sépticas na zona rural de Cabo Verde, é porque 

infelizmente existem muitos rios sendo poluídos com resíduos de esgotos e causando 

grande destruição da natureza e doenças. O Vereador Clayton solicita um aparte e diz 

que com relação a realização do chamado peneirão em nosso Município, informa que 

há uma equipe de jovens comandadas pelo Sr. Dércio, os quais passaram pela análise 

de um olheiro do América Mineiro, salienta que a ideia do nobre Vereador Vitor é 

muito boa, mas na medida do possível o Município já tem desempenhado e apoiado 

os jovens talentos na busca desta realização profissional. O Vereador Vitor diz que no 

caso de seu pedido é o olheiro do time do Guarani que está interessado na busca de 

novos talentos para o futebol e isso é muito bom, pois aumenta a chance e a 

oportunidade de mais jovens serem escolhidos, diz que estiveram em sua casa o Sr. 

Fernando (olheiro do Guarani) e o treinador do time. O Sr. Presidente diz ser muito 

importante a realização desta seleção, e que na semana passada através do Sr. José 

Reino, morador do Distrito de São Bartolomeu, com quem aconteceu o primeiro 

contato com o interessado do time do América Mineiro e o Sr. Dércio com o apoio do 

Município encaminhou estes jovens até o local de treinamento, salienta que 

aconteceram jogos na cidade de Botelhos onde atletas de várias cidades participaram 

e o olheiro observando, e com certeza o pedido do Vereador Vitor é muito 
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importante, pois quanto mais times interessados melhor. Deixa os seus cumprimentos 

ao Sr. Rafael do site caboverdenoticias pela publicação nesta semana de um Projeto 

que será realizado com os alunos, através do clube Prainha, Projeto este que com 

certeza exigirá dos alunos boas notas e frequência nas aulas para participação. Assim 

deixa seus cumprimentos ao Sr. Rafael e a todas pessoas envolvidas na realização 

deste Projeto e aos alunos que participarão e aos pais que estarão juntos incentivando 

seus filhos ao esporte. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias  

cumprimenta todos presentes e parabeniza os membros do Conselho do Bairro 

Chapadão presentes nesta Sessão, e diz que o Conselho de Bairro do Distrito de São 

Bartolomeu de Minas foi um dos primeiros a serem fundados e muita coisa boa foi e 

continua sendo feita pelas pessoas que integram aquele Conselho, diz ser um 

admirador das pessoas que se dedicam aos Conselhos, pois não trata-se de uma coisa 

fácil, não são remuneradas, e trabalham pelo bem comum sem nenhum interesse, 

pede aos presentes que tragam sugestões e que façam uso da Tribuna Livre quando 

necessitarem. Pede que o líder do Prefeito na Casa, Vereador Clayton faça uma visita 

a quadra de esportes do Distrito de São Bartolomeu de Minas para verificação de um 

problema que vem ocorrendo há tempos do lado de fora da quadra, onde os fios do 

para raio estão todos descobertos e as chuvas causando erosão, diz que o Prefeito, o 

Mestre de obras estiveram no local mas até hoje nada foi feito e trata-se de um 

serviço barato. Diz estar fazendo este pedido por ser o líder um amante dos esportes e 

que tem realizado um belíssimo trabalho frente a esporte do nosso Município. Sobre 

requerimentos o Vereador pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo 

requerendo o que segue: a) Reitera pedido de rebaixamento dos meios fios colocados 

nas proximidades da igreja Católica do Distrito de São Bartolomeu de Minas, passar 

a patrol e colocar alguns caminhões de cascalho para que o local sirva de 

estacionamento para os carros das pessoas que lá frequentam, pois não há local 

suficiente para os fiéis estacionarem seus veículos durante as missas. b) Reitera 

pedido de manutenção dos quebra molas existentes no Distrito de São Bartolomeu de 

Minas. Salienta que nos redutores denominados “olho de gato” estão faltando peças e 

os motoristas invadem a contra mão para passarem por estes espaços vazios em alta 

velocidade podendo ocasionar acidentes. c) Reitera pedido de manutenção e 

pavimentação do final da Rua Paraná e Rua Targino de Assis Dias, pois as mesmas 

encontram-se em estado precário de conservação. d) Requer manutenção e limpeza 

nas laterais das estradas rurais dos Bairros  Cambuí e Córrego, pois os matos estão 

tomando conta das mesmas e não há espaço para passar dois veículos ao mesmo 

tempo. e) Requer providências quanto aos entulhos e lixos colocados em terreno 

próximo a sua residência, pois está ficando acumulado por muito tempo, pede que 

seja retirado estes entulhos ao menos uma vez ao mês, para que não se corra o risco 

de proliferação de mosquitos da dengue e outras doenças que possam prejudicar a 
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população. Diz ter se encontrado com o Deputado Estadual Aelton de Freitas no 

pesqueiro um dia destes, onde tiveram uma boa conversa e o Deputado Aelton pediu-

lhe que enviasse um Ofício a ele requerendo a colocação de um radar no trevo do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, pois trata-se de um local perigoso, onde já 

aconteceram acidentes com vítimas fatais diante da alta velocidade que trafegam os 

veículos que por ali passam. Que faça ainda ao nobre Deputado a solicitação de 

instalação de uma torre de telefonia celular para o Bairro rural Coelhos. O Vereador 

Clayton solicita um aparte e diz que quanto ao pedido de visita a quadra de esportes 

do Distrito de São Bartolomeu de Minas, o Sr. Presidente pode nomeá-lo, que fará 

questão de se fazer presente  ao local para esta verificação e não só lá no Distrito, 

mas se os demais Bairros necessitarem deste acompanhamento se coloca a 

disposição. Lembra que iniciou-se neste final de semana, no Distrito de São 

Bartolomeu de Minas o campeonato de futebol society, organizado pelo Sr. José 

Reino, com a participação de quinze times e isso nos mostra que o esporte em Cabo 

Verde está forte. O Vereador Roque diz se sentir feliz em ver que o futebol está 

ganhando força novamente, pois muitas pessoas que tomavam frente da organização 

e até tiravam dinheiro do bolso para comprar bolas já faleceram e são poucos os que 

se dispõe a dedicar seu tempo na organização e realização de campeonatos. Hoje 

vemos o Sr. José Reino fazendo este trabalho, o Sr. Presidente fazendo sua força 

também, e isso é muito importante porque o esporte tira as crianças das ruas, as afasta 

das drogas e da violência e assim deixa seus parabéns ao trabalho bem feito que vem 

sendo feito em São Bartolomeu com a participação de muita gente. O Sr. Presidente 

informa que o campeonato está sendo realizado aos sábados, mas haverá jogos nos 

domingos também. Quanto a questão da nomeação do Vereador Clayton para visitar a 

quadra no Distrito, nem precisa esta nomeação por esta Casa, pois o Vereador como 

líder do Governo já tem esta prerrogativa estabelecida. E em sua opinião a não 

realização deste serviço na quadra é falta de organização, talvez até falta de pulso, 

porque não é de hoje que está se falando neste problema ocorrido na quadra, diz já ter 

feito esta solicitação, o Vereador Roque também fez a solicitação e de fato o Sr. 

Prefeito foi até o local, foi contratado o serviço, mas o contratado até hoje não 

apareceu para realizar o serviço, com a desculpa de ocorrência de muita chuva, diz 

que esta solicitação de serviço para manutenção das calhas e dos fios descobertos foi 

feita em dezembro antes da festa do CONSEP, mas até hoje o contratado não 

apareceu. Em sua opinião falta pulso, porque se chamou e o contratado não apareceu 

para realizar o serviço, que contrate outra pessoa, agora estamos finalizando fevereiro 

e a situação cada vez se agravando mais, sem resolução do problema. Diz que por 

mais que seja do lado do Governo e respeite o Prefeito, em sua opinião o que está 

faltando pulso, porque já foi Prefeito, já foi Secretário e Chefe de Obras, já contratou 

empresa para realizar o serviço e até hoje nada foi executado e se houvesse um pulso 
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firme já teria sido executado o serviço ou contratado uma outra pessoa através de 

nova licitação. Quanto aos quebra molas diz ter a mesma opinião, pois já pediu e 

protocolou inúmeros pedidos aqui na gestão passada e agora nesta Gestão o nobre 

Vereador Roque já pediu por várias vezes e nada foi realizado, diz ter dito que se 

fossem feitos de dois a três quebra-molas por ano já haveria suprido toda necessidade 

do Distrito, e tem certeza que a execução deste serviço não é um custo alto. No 

Distrito de Serra dos Lemes foram construídos alguns também não a totalidade 

solicitada pelo Vereador Vanderlei, diz fazer parte da base do Governo sim e que em 

sua opinião o Prefeito Édson é um gestor nato, mas existem algumas coisas que 

precisam ser organizadas, para que as necessidades sejam atendidas e realizadas. 

Com relação a manutenção e pavimentação da Rua Paraná, justifica que na última 

viagem feita a Belo Horizonte protocolaram a prestação de contas da pavimentação 

da rua da rodoviária e apresentação do Projeto da pavimentação da Rua Paraná, 

lembrando que há três anos o recurso está na conta, mas só agora conseguiu-se a 

apresentação desta documentação necessária para esta autorização de pavimentação 

na citada rua e acredita que em breve a pavimentação da Rua Paraná no Distrito de 

São Bartolomeu de Minas será concretizada. De uso da palavra o Vereador Vitor diz 

que com relação as quadras esportivas, no ano passado requereu ao Executivo 

manutenção nas portas dos vestiários e nos portões do campo de futebol do Bairro 

Coelhos e até hoje o serviço não foi executado. De uso da palavra o Vereador Luís 

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

manutenção e reforma no piso da quadra de esportes do Bairro Coelhos, pois está em 

estado precário de conservação, sem condições de prática de esportes no local. 

Requer ainda, providências quanto a umas caixas de energia localizadas perto dos 

banheiros públicos, pois os fios encontram-se todos soltos, com emendas e 

descobertos podendo ocasionar acidentes com choque nas pessoas que por lá 

transitam. De uso da palavra o Vereador Clayton pede que ouvido o Plenário seja 

oficiado ao Executivo requerendo manutenção em um quebra-molas localizado na 

Avenida Prefeito José Romão de Souza, nas proximidades do nº 118 (casa da Sra. 

Lázara), pois o mesmo encontra-se bastante danificado necessitando de reparos 

urgentes. Neste momento os Vereadores Vanderlei Aparecido Braga e Luiz Carlos 

Ribeiro procedem a leitura dos Abaixo Assinados que serão enviados aos Deputados 

Estaduais e Federais que representam nosso Município. De uso da palavra o Vereador 

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

requerendo manutenção e limpeza nas laterais da estrada rural do Bairro Capitães, 

iniciando neste Bairro até a divisa com o Município de Botelhos, pois o mato está 

tomando conta da referida estrada e atrapalhando a visibilidade dos motoristas que 

por lá trafegam. Requer  esclarecimentos sobre os maquinários e caminhões da 

Prefeitura que trabalharam todo o dia 12/02/2018 (recesso que antecedeu) o feriado 
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de carnaval próximo ao Bairro Nova Cabo Verde, abaixo da propriedade do Sr. Quim 

do Chico Neto, assim gostaria de saber se algo vai ser feito no local ou se aconteceu 

algum problema urgente para que os maquinários estivem trabalhando no recesso. 

Requer que seja encaminhado Ofício de Pesares ao ex Prefeito Cláudio Augusto 

Siqueira expressando sentimentos pelo falecimento de sua neta. O Sr. Presidente 

consulta os nobres Vereadores se estão de acordo com o envio dos requerimentos 

através de Ofício por esta Casa. Todos se manifestam favoráveis ao envio. O Sr. 

Presidente comunica que no dia 20/02/2018 as 17 horas acontecerá Reunião das 

Comissões Permanentes com a presença dos Membros do Sindicato SEMPRE para 

apreciação, discussão de Projetos de interesse dos Servidores Municipais e após, 

elaboração dos Pareceres para aprovação dos Projetos em Reunião Extraordinária, 

tendo em vista a necessidade de elaboração de folha de pagamento com o reajuste 

concedido aos Servidores. Nada mais havendo para tratar, agradece a todos os 

presentes e deixa marcada a próxima Reunião para o dia 20 de fevereiro de 2018, as 

18 horas, em regime Extraordinário a discussão, apreciação e votação dos Projetos 

Lei  nºs 2.076 e 2.077/2018, Projetos de Lei Complementar de nºs 140 e 141/2018 e 

Projetos de Resolução 001, 002, 003 e 004/2018. E eu Secretário, 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: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
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