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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO
HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 Clayton Ulisses de Paula 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: Clayton
Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro,
Ronaldo Roberto dos Reis, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga e Vitor
Espedito Megda. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Luiz Carlos
Ribeiro que proceda a leitura de um texto bíblico como de costume. Iniciada a
Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta todos os presentes, e em seguida, 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, Luiz Antônio
Abílio e Vitor Espedito Megda que ficam devidamente arquivados em arquivo
próprio, nesta Câmara Legislativa. A matéria lida é considerada de deliberação pelos
Vereadores presentes. USO DA TRIBUNA LIVRE. Não há inscritos. Na sequência passase a ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente indaga ao Segundo Secretário se há algum
Vereador inscrito para palavra livre, este informa que está inscrito o Vereador Redno
Alexandre da Silva, Luiz Carlos Ribeiro e Vanderlei Aparecido Braga. De uso da
palavra o Vereador Redno diz que no dia de hoje visitou a farmácia popular do
Município, conversou por bastante tempo com o responsável, Sr. Ernani e pode
perceber que a farmácia possui inúmeros medicamentos e está bem suprida,
logicamente alguns medicamentos estão em falta, mas há bastante medicamentos
disponíveis a população e se diz feliz por ver que a população está sendo bem
atendida. Comenta sobre a situação precária em que se encontra a as ruas
pavimentadas com massa asfáltica em nossa Cidade, indaga ao líder do Prefeito na
Casa se há alguma notícia de quando acontecerá operação tapa-buracos nestas ruas,
lembra que a rua Praia Formosa está toda esburacada e o trevo que dá acesso a BR
146 nesta mesma rua está em situação precária também, os moradores da Rua das
Águias estão reclamando muito dos buracos existentes em toda extensão desta Rua.
Pede que a administração se empenhe mais na manutenção das estradas rurais, pois as
coisas que a população mais precisam no município são das estradas rurais em boas
condições para transitarem, pois a extensão rural do município de Cabo Verde é
muito grande, saúde e transporte andam bem e as pessoas estão satisfeitas, diz. De
uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro comenta sobre o evento “Arrancadão”
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realizado no domingo, dia 20/10/2018, diz que é visível que a Cidade é formada por
vários grupos, e cada evento realizado agrada um grupo e prova disso foi este evento,
o qual estava lotado de pessoas jovens, e outras idades também que prestigiaram o
evento. Diz que com certeza foi uma bela forma do Lar Santo Antônio angariar
fundos para o pagamento do 13º dos funcionários do local. Parabeniza todos os
envolvidos na organização do evento “Arrancadão”, pois foi uma realização de muito
sucesso e muito bem organizada. Comenta que estiveram reunidos com o Deputado
Carlos Melles e seu assessor Claudinho, disse que o mesmo se comprometeu em
enviar recursos financeiros ao Hospital São Francisco no final deste seu mandato, diz
que a quantia será de R$200.000,00 (duzentos mil reais), honrando mais uma vez os
votos recebidos aqui em nosso Município. Deixa seu sincero agradecimento mais
uma vez ao Deputado Carlos Melles por sempre colaborar com as necessidades do
povo cabo-verdense. O Sr. Presidente indaga ao nobre Vereador Luiz Carlos se ele
pode falar algo sobre a semana missionária iniciada pela Paróquia Nossa Senhora da
Assunção neste domingo. O Vereador informa que no domingo aconteceu a Missa de
envio as 8 horas da manhã, fala que existe uma programação com horários definidos
para o decorrer de toda semana. Diz que se pretende visitar todas as casas da Cidade e
do Município e esta semana Missionária terá seu encerramento no próximo domingo
as 19:00 horas na igreja matriz. Fala que este Projeto Missionário da Diocese tem
como intuito unir a comunidade e redirecionar os fiéis à casa de Deus. O Vereador
Roque Antônio Dias solicita um aparte e diz que infelizmente o Deputado Carlos
Melles não conseguiu se reeleger, teve uma votação até que expressiva em Cabo
Verde, mas não conseguiu a quantidade necessária de votos na região para se
reeleger. Fala da sua gratidão ao Deputado, o qual mesmo tendo perdido a eleição e
sabendo das dificuldades financeiras atravessadas pelo hospital, se comprometeu
mais uma vez em enviar recursos para a entidade, assim pede que ouvido o Plenário,
seja elaborado pela Câmara um Ofício de agradecimento ao nobre Deputado, pois foi
um dos deputados que mais fez por Cabo Verde. Salienta que nesta última eleição a
derrota de alguns Deputados foi muito prejudicial para Cabo Verde e região, agora
teremos que buscar outras alternativas, pois o Município necessita destes recursos
destinados por emendas parlamentares. De uso da palavra o Vereador Vanderlei
Aparecido Braga faz a leitura de uma abaixo assinado conforme segue: Os atletas do
Distrito de Serra dos Lemes, abaixo assinados vem, por intermédio do presente,
solicitar que Vossa Excelência, Prefeito Municipal Edson José Ferreira, reveja o
projeto já iniciado de construção de um muro na escola localizada no Distrito.
Salienta-se que caso o projeto continue como está, descaracterizará a entrada já
existente no local, ficando espaço suficiente apenas para entrada de pedestres, visto
que não existirá espaço suficiente para passagem de carro. Resta importante
esclarecer neste momento que desde a época da doação pelo Carlos Vieira dos
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terrenos para a construção do Campo de Futebol e da Escola, a entrada do campo é
neste local e, sem consultar os praticantes de esportes do Distrito, decidiram mudar a
estrutura, o que causará muito prejuízo. Por todo o exposto, é o presente para requerer
que a entrada seja revista e que seja disponibilizado espaço suficiente para a
passagem de carros. Diz se sentir triste por esta atitude, pois não precisaria do
Vereador trazer até esta Casa uma reivindicação dos moradores através de abaixoassinado o com esta finalidade, diz que em sua opinião o diálogo entre Legislativo,
Executivo e Secretários é muito importante, pois através do Vereador as pessoas se
manifestam, lembrando que aqui na Câmara somos seus representantes. Salienta que
no local que será construído o muro, trata-se de um espaço que fazia parte do campo
de futebol e que foi destinado a escola para que haja espaço para as crianças
brincarem no recreio, lembra ter sido este Vereador que pediu este espaço há algum
tempo atrás, para que o mesmo fosse cedido a escola. Salienta que foi realizada uma
festa na escola para angariar fundos para a construção de um muro no local o que não
foi suficiente e agora em parceria com a Secretaria de Educação este muro será
construído. Lembra que na ocasião deixou bem claro que para a construção do muro
deveria ser respeitado o espaço (metragem) necessária para a entrada do campo de
futebol. Mas, infelizmente não teve conversa, elaboraram o Projeto sem consultar a
comunidade e nem este Vereador para saber o que a comunidade pensa sobre esta
decisão, pois na realidade os atletas e usuários do campo de futebol não estão
gostando e nem estão de acordo com o Projeto elaborado, diz que este um metro e
meio que aumentará na entrada do campo de futebol não mudará em nada o espaço
destinado ao espaço recreativo da escola, pois antes nem existia este local, este pátio,
as atividades eram dadas na quadra esportiva ao lado, salienta que são dezenove
metros de largura e mais os de comprimento do terreno, e o que está pedindo é apenas
um metro e meio para que possa passar os carros pelo local e não apenas pedestres. E
o não atendimento deste pedido vai descaracterizar a entrada do campo, uma
conquista que se trabalhou tanto para toda comunidade conseguir. Salienta que o
outro lado do campo onde possui outra entrada não há possibilidade de fluxo de
veículos, pois é muito inclinada e com chuvas forma-se regueiras impossibilitando a
passagem de carros, fala-se na pavimentação do local, com certeza um dia será feita
pois, já há recursos destinados através da Deputada Dâmina para isso e através de
recursos destinados pelo Deputado Carlos Melles, que se Deus quiser irá sair, mas
não podemos hoje simplesmente fechar a entrada existente e deixar uma passagem
apenas para pedestres. Assim, diz que colherá todas as assinaturas no abaixo assinado
para que seja encaminhado ao Executivo Municipal e este reveja sua posição, pois já
tentou conversar com ele, mas infelizmente apenas disse não, salienta que hoje ligou
para o Sr. “Marolo” responsável pelo setor de obras e o mesmo disse que foi lhe
ordenado para executar o Projeto da forma que está. Diz achar isso uma coisa
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absurda, pois devem ter um mínimo de consideração com a comunidade, diz que já
estiveram no local o Prefeito, o Secretário Adriano, a Secretária de Educação, mas
não cederam em mudar o Projeto e isso não vai prejudicar os alunos, se for
construído da forma que foi projetado irá tirar a característica da entrada do campo e
prejudicar sim os frequentadores do local. Todos têm conhecimento dos campeonatos
que são organizados e realizados no campo do Distrito de Serra dos Lemes, lembra
que o campeonato é elogiado por cidades vizinhas e também aqui em nosso
Município. Deixa registrada sua insatisfação por não terem um diálogo com sua
pessoa e por não ter uma resposta digna a esta solicitação que é da população,
simplesmente disseram não. Não há uma justificativa concreta, e a justificativa de
que o Projeto já está pronto não é suficiente, pois, há como modifica-lo sim, pois
quando foram fazer a estação de tratamento de água da COPASA no Distrito, o
Projeto da empresa estava pronto, eles iam fechar a rua e a administração não
concordou e a COPASA reviu o Projeto e o refez de forma que não prejudicou o
fluxo da rua e o Projeto foi executado. Agora a maneira que estão fazendo com a
entrada do campo de futebol, tira até a motivação de organizar e realizar os
campeonatos de futebol no Distrito de Serra dos Lemes. 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 Projeto de Lei Complementar nº147/2018 que, ALTERA O ANEXO IV – A DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 044 DE 26/06/2008 – PLANO DIRETOR E TOMA OUTRAS

as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões
Permanentes para análise, discussão e elaboração de Parecer. 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 comenta seus requerimentos: a) Requer que seja realizada
limpeza com capina na Rua Aristides Ernestino, no Bairro Olaria, pois o mato está
tomando todo calçamento da referida rua. b) Requer que seja feita substituição de
manilhas próximas a residência do Sr. Gaspar Silvério, no Bairro São Francisco,
Distrito de Serra dos Lemes, pois as que lá foram colocadas são muito estreitas e já
estão todas entupidas, o que causa inundação da rua quando chove. De uso da palavra
Vereador Vitor Espedito Megda comenta seus requerimentos: Requer que seja
realizada roçagem ou aplicação de herbicidas nas laterais das estradas rurais dos
Bairros Coelhos, Fundão dos Cardosos, Esteves e São João, pois o mato encontra-se
alto novamente atrapalhando a visibilidade dos motoristas que trafegam por estas
estradas. b) Requer a colocação de dois caminhões de cascalho na estrada vicinal da
PROVIDÊNCIAS ,
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propriedade do Sr. Euler. Ressalta que o proprietário se disponibiliza a espalhar este
cascalho na estrada. De uso da palavra Vereador Luís Antônio Abílio comenta seu
requerimento: Requer manutenção nos Banheiros Público do Coreto Municipal, visto
que na data de hoje crianças tiveram acesso às chaves do local e desligaram o padrão
de energia, logo embora tenha sido feita manutenção no local, necessário se faz que o
mesmo seja novamente verificado para que falhas como esta sejam sanadas. Salienta
que com este desligamento a rádio comunitária ficou sem energia e se faz necessário
verificar como estas crianças conseguiram mexer nesta caixa de energia, pois é
perigoso esse contato com fios de alta tensão. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro pede
que ouvido o Plenário, seja oficiado ao Executivo requerendo que seja procedida a
poda das árvores localizadas na Travessa Dr. José Miguel Siqueira, a qual dá acesso
ao Depósito Castelo Branco, pois as árvores estão muito grandes arrastando os galhos
nos carros que passam pela referida Travessa. Requer que seu pedido feito na Tribuna
seja transformado em Ofício e encaminhado ao Deputado Carlos Melles,
manifestando reconhecimento e agradecimentos pelos anos de trabalhos voltados ao
nosso Município através de repasses de emendas parlamentares. O Vereador Roque
Antônio Dias pede que ouvido o Plenário seja encaminhado Ofício de Pesares
manifestando sentimentos a família do Sr. Carlos de Souza pelo falecimento de sua
filha Flávia Cristina de Souza. O Vereador Redno pede que ouvido o Plenário seja
reiterado pedido de manutenção no bebedouro do velório Municipal, pois as famílias
pagam a taxa cobrada e nem água há para as pessoas beberem. Reitera pedido de
manutenção do banheiro masculino do Posto de saúde, pois, homens e mulheres estão
usando o mesmo banheiro e isso não é correto, pede ainda, que seja feita manutenção
no telhado do posto de saúde, pois quando chove o local fica todo molhado, causando
transtornos aos Servidores que trabalham no local e aos pacientes que esperam por
atendimento. Assim, pede que alguma providência urgente seja tomada, pois a
população está cobrando estas melhorias diariamente. Comenta sobre o vandalismo
que vem ocorrendo com as placas de sinalização na Cidade, salienta que várias placas
foram arrancadas por vândalos e jogadas no chão e isso causa uma impressão muito
ruim, trata-se de uma falta de ética dessas pessoas que fazem isso. O Vereador Roque
comenta que no velório da Flavinha realizado no Distrito de São Bartolomeu de
Minas estiveram presentes muita gente da região e de outras cidades, lembra que fez
o pedido ao Executivo para que elaborasse um Projeto de melhorias do local para que
este Vereador buscasse recursos junto a Deputados, mas nem isso o Executivo deu
atenção e muito menos o atendeu, diz que isso foi o maior descaso que aconteceu em
todo este tempo que foi Vereador. Diz que no velório da Flavinha o dia estava
chuvoso não cabia todas pessoas dentro do espaço físico, uma senhora pisou em um
buraco e caiu, e como Vereador não pode falar nada e todos ficaram olhando como se
este Vereador fosse o responsável pelo acontecimento. Assim, manifesta seu repúdio
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e protesto ao Executivo pelo não atendimento ao seu pedido de elaboração de Projeto
para melhorias no velório do Distrito de São Bartolomeu de Minas. Lembra que o
Deputado propôs a este Vereador destinar recursos para a melhoria do local, mas não
houve interesse por parte da Administração em elaborar este Projeto necessário para a
destinação do recurso. O Sr. Presidente consulta os Senhores Vereadores se estão de
acordo com o envio dos requerimentos. Todos Senhores Vereadores se manifestam
favoráveis ao envio. O Sr. Presidente informa que com relação a massa asfáltica para
operação tapa-buracos na Cidade, segundo o Executivo a Prefeitura tem realizado
licitações para comprar essa massa, mas não tem aparecido empresas interessadas na
concessão do produto. Diz que a população tem cobrado muito esta melhoria nas
ruas, mas infelizmente as empresas não têm colaborado, pois não tem demonstrado
interesse em participar das licitações. Manifesta agradecimentos a todos os presentes,
e nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a presença de todos a mais
esta Reunião e deixa marcada a próxima para 05 de novembro de 2018 (Segunda Feira) ás 19 horas. E eu Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao
Plenário, se aprovada, vai por todos assinada.
_______________________________
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___________________________________
Juscelino Tereza

_______________________________
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