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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 05 (CINCO) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO
HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos cinco dias do mês de novembro 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 Vanderlei
Aparecido Braga 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 do
requerimento formulado pelo Vereador Redno Alexandre da Silva que ficam
devidamente arquivados 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 Sr. Marcos Antônio de Oliveira Carvalho que falará sobre o
concurso de café e rodada de negócios realizados no Município de Cabo Verde e no
Instituto Federal de Muzambinho no mês de outubro de 2018. Os Senhores
Vereadores se manifestam favoráveis à concessão da palavra. Com a palavra Sr.
Marcos por 05 minutos. De uso da palavra Sr. Marcos agradece pela oportunidade
concedida para falar sobre a realização do 5º concurso de cafés no Município de Cabo
Verde, o qual foi um sucesso, diante da quantidade de amostras cadastradas, pela
pontuação alcançada de 89,5 pontos e pela busca de qualidade do café pelo produtor
rural. Salienta que aconteceu uma grande evolução do primeiro concurso realizado
para este último, com uma progressão na pontuação de 82,5 no primeiro concurso
para 89,5 neste último, demonstrando assim o potencial do Município na produção de
cafés de qualidade. Fala que o maior lance de preço alcançou três mil e quinhentos
reais por saca, num total de dez sacas, com a pontuação de 89,5, para produtores do
Bairro Coelhos o Sr. Maciel e Sra. Roselaine. Para um produtor de 2 sacas de café do
Distrito de São Bartolomeu de Minas, o Sr. Henrique Palma, alcançou o lance de três
mil e cento e cinquenta reais. Informa que estão fazendo uma lotação para
participarem da Semana Internacional do Café que acontecerá em Belo Horizonte, e
essa participação agregará conhecimento aos cafeicultores cabo-verdenses. Agradece
a empresa Grãos Verde parceira nesta realização do concurso. Os Vereadores
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Vanderlei aparecido Braga, Roque Antônio Dias, Redno Alexandre da Silva
manifestam agradecimento e reconhecimento pelo trabalho realizado pelo Sr. Marcos
através da ASPROCAFÉ junto aos produtores rurais do Município de Cabo Verde. O
Sr. Presidente manifesta seus agradecimentos ao Sr. Marcos e diz que em tempos de
crise é preciso se reinventar, e esta é uma forma de valorizar e fomentar a agricultura
do Município investindo em qualidade do produto. Na sequência passa-se 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. De uso da palavra o Vereador Redno manifesta seus sentimentos
pelo falecimento dos Senhores Marco Aurélio Souza Leite do Brasil e Luiz Carlos,
mas conhecido como marcha ré, diz que no momento oportuno da Reunião solicitará
que seja enviado Ofício de Pesares a seus familiares. Diz que durante esta semana
recebeu uma reclamação, até a pessoa deve estar nos assistindo neste momento, diz
que esta pessoa lhe informou que a máquina da Prefeitura foi trabalhar para ele, e ele
deu um valor “X” para o maquinista, e o maquinista não ficou satisfeito e pediu mais.
Assim diz achar que esta não é a função, a função tem que ter bom senso. E depois
deste lugar ele passou para outro e fez o serviço correndo, um serviço ruim para
pessoa e depois já saiu para outra pessoa, uma pessoa de classe mais alta, que tem
mais poder e ai ficou mais tempo. Diz que ele podia ter feito um serviço mais bem
feito. Diz que esta é a reclamação e acha que tem que haver mais bom senso sobre
esta parte, a gente tem que cobrar, esse é um direito nosso de cobrar e outra Sr.
Presidente o problema do cascalho nas estradas, as pessoas dizem que nem vão pedir
mais não porque estão cansadas de pedir e não ser atendidas, diz que tem que haver
um maior esclarecimento sobre estas coisas. O Vereador Juscelino Tereza diz que
quanto se traz uma reclamação como esta deve-se apresentar os nomes da pessoa que
fez a reclamação e do maquinista que fez o serviço, pois quantos funcionários
existem na Prefeitura, tem que citar o nome da pessoa envolvida. O Vereador
Ronaldo Roberto dos Reis diz que há vários maquinistas também. O Vereador Redno
diz não querer apresentar nomes devido constrangimento que será causado. O
Vereador Juscelino diz que tem quer falar os nomes sim, tanto de quem reclamou
quanto do maquinista que fez o serviço. O Vereador Redno diz que na realidade são
feitos muitos pedidos de serviços de máquinas que não são atendidos, máquinas tem,
mas não faz o serviço. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga fala
do evento realizado no Distrito de Serra dos Lemes no último domingo, 1º Feijão
Tropeiro e Porco a Paraguaia, manifesta seu agradecimento em nome do Conselho do
Distrito a Associação Proativa de Cabo Verde pela colaboração e trabalho voluntário
realizado por estes membros no evento. Deixa seu sincero agradecimento aos
membros do Conselho por todo trabalho realizado, e diz que infelizmente o objetivo
de venda dos ingressos não foi alcançado, mas foi o 1º evento realizado, e as pessoas
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que participaram elogiaram muito a qualidade e organização da festa, agradece
também a colaboração da Prefeitura Municipal. Salienta que aconteceu problema com
relação à energia elétrica fornecida pela CEMIG, diz que no dia anterior ao evento,
ocorreu uma chuva e faltou energia, salienta ser este um problema antigo que afeta
produtores de leite, granjas de porcos, galinhas e afeta ainda mais os moradores do
Distrito, pois, com a interrupção de energia falta água em todo Distrito, pois as
bombas d’água são movidas a energia elétrica. Lembra que há tempos atrás foi feita
avaliação da extensão da rede elétrica, mas é só chover acontece interrupção de
energia, assim, no momento oportuno solicitará envio de Ofício a CEMIG pedindo
providências a este respeito. O Sr. Presidente parabeniza o Vereador Vanderlei pelo
evento realizado no distrito de Serra dos Lemes e sugere que Ofício seja enviando ao
executivo pedindo que o mesmo interceda junto ao Machado pedindo providências
quanto a estas interrupções de energia. Com relação ao que foi dito pelo Vereador
Redno na Tribuna, diz ser este um assunto muito grave, e que não é apenas um
comentário, trata-se de uma denúncia e toda denúncia principalmente no que se diz a
Servidor Público, o que é muito sério e grave, precisa ter seus procedimentos,
instaurar sindicância se for o caso e como o Vereador tornou público isso aqui na
Câmara e via internet, se faz necessário citar sim o nome deste servidor e fazer esta
reclamação por escrito para ser encaminhado ao Prefeito, porque ele tem seus
Secretários, Diretores, Chefes e Fiscais para isso, para que fatos desta natureza não
aconteça, pois trata-se de uma coisa muito séria, assim pede que no momento
oportuno para solicitação de Ofício ou até mesmo diretamente ao setor jurídico desta
Casa que se faça esta denúncia por escrito para que sejam tomadas as devidas
providências. O Vereador Redno diz que a pessoa que o procurou disse que estava lhe
falando porque aconteceu isso com ela e não achava certo, assim diz ter falado
somente o que a pessoa lhe falou e com relação ao citar nomes, está certo, mas não
vai falar, por a cidade ser pequena, você já sabe, já conhece né, diz que verá com a
pessoa amanhã que foi rejeitada. O Sr. P residente diz tratar de um assunto muito
sério e se algo aconteceu deve ser esclarecido. O Vereador Redno repete que a pessoa
deu “X” e o maquinista disse não quero mais, então como cidadão cabo-verdense e
representante está falando e não tem medo nenhum e afirma junto a esta pessoa se for
preciso sobre este problema. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias
comenta que já tem bastante anos de experiência frente a política, então quando se
tem uma denúncia desta natureza, tem que pegar a assinatura do denunciante, pois
conhece casos que foi parar diante do juiz e a pessoa que fez a denúncia pulou fora e
o Vereador que denunciou passou apertado para esclarecer os fatos denunciados, isso
é perigoso. Então quando for fazer uma denuncia ou tiver que tratar sobre algum
assunto mais grave aqui na Câmara procure as assessoras, a advogada, elas tem mais
prática e mais experiência e elas terão prazer em ajudar, diz que não toma nenhuma
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atitude antes de consulta-las, pois elas querem o bem do Poder Legislativo, salienta
que o Vereador está certo em fazer a denúncia, mas pega a assinatura na narração do
denunciante primeiro e a partir daí traga para esta Tribuna. O Vereador Redno diz
não achar isso perigoso, perigoso é quando se mata alguém, no seu ponto de vista,
como em sua opinião a pessoa que foi feito este problema e então diz não poder fugir
disso, e diz não ter medo, diz estar falando o que foi feito o problema, certo, é disso
que está falando, e está falando porque a pessoa está vendo, e diz não ter medo, diz
que infelizmente a máquina vai para quem favorece, tem muita gente que está
precisando de máquina, diz andar na região inteira e não fica parado não, tem gente
precisando de máquina e a máquina não vai, vai para outro fulano e normalmente se a
pessoa pagou, eu posso trazer ele aqui e ele vai falar também a mesma coisa, e diz
não ter medo, diz ser um cidadão e representante do povo. E a mesma coisa é com o
cascalho nas estradas, eles só colocam cascalho para quem eles querem, a pessoa
pede e eles não atendem, diz passar vergonha, o caminhão puxa areia para o fulano e
o cascalho que é o principal não vai, tem coisa que tem que falar, tem coisa que tem
que ser certo, não pode ter medo não Roque, nós somos Vereadores, nós somos
cidadãos e representamos o povo de Cabo Verde, diz estar nervoso e indignado com
esta situação. Diz que de hoje em diante não fará pedidos mais, pois nada se resolve,
eles fazem as coisas só para quem eles querem é isso que é o problema, diz não ter
nada contra o Prefeito não, mas não atendem aos pedidos. O Vereador Roque diz ter
conhecimento de casos como este que na hora que precisou da pessoa reafirmar o que
foi dito ela desistiu. Diz entender o desabafo do Vereador Redno e diz concordar com
suas palavras, mas para se fazer uma denúncia o Vereador tem que se resguardar
como Vereador, pois conhece casos que não deram certo. Diz achar que a situação é
vergonhosa mesmo, pois realiza os pedidos somente dos Vereadores que são da
situação, para os Vereadores da oposição não se faz nada, e diz que também são
representantes do povo, diz fazer dois anos que está nesta Câmara e vê caminhão de
cascalho e de areia sendo destinados e suas solicitações nenhuma foi realizada. O
Vereador Ronaldo sugere que o Sr. Prefeito Municipal seja convidado a esta Casa
para prestar os esclarecimentos necessários aos Senhores Vereadores, porque faz o
serviço para um e não faz para o outro, conforme dito pelo Vereador Redno, o porque
da demora na execução dos serviços. O Sr. Presidente diz que está somente
aguardando uma data agendada pelo Sr. Prefeito para esta Reunião com os Senhores
Vereadores. De uso da palavra o Vereador Vitor Espedito Megda diz que as estradas
rurais do Bairro Coelhos estão em situação precária, transportes escolares já estão
encravando e as melhorias solicitadas aqui por diversas vezes não estão acontecendo.
Assim diz que alguma providência urgente precisa ser tomada. 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
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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 Resolução nº 009/2018 que, APROVA A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE

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 manutenção de
bueiro localizado na Rua Manoel Tristão Leite, próximo ao nº 224, com urgência,
pois, no local veículos estão ficando danificados diante do buraco existente. Pede
ainda, que seja realizada limpeza dos matos existentes nesta mesma rua. B) Requer
que seja feita podagem das árvores do Velório Municipal. C) Reitera pedido de
manutenção das lâmpadas da pracinha do Bairro São Judas Tadeus, pois o local
encontra-se em total escuridão. D) Requer que seja feita podagem das árvores da Rua
Prefeito José Romão de Souza, no Bairro Chapadão em toda sua extensão. E) Requer
manutenção no asfalto da Avenida Prefeito Pedro Cândido de Souza, nas
proximidades do nº 120, pois o asfalto está afundando. De uso da palavra o Vereador
Roque comenta a respeito da resposta de Ofício enviada pelo DNIT, diz se sentir feliz
por esta resposta positiva ao Poder Legislativo e de reconhecimento de que se faz
necessário à instalação de radar no trevo do Distrito de São Bartolomeu de Minas,
lembra que no local já aconteceram acidente fatais e esta instalação de radar no local
será uma conquista muito grande para os moradores do Distrito. Pede que ouvido o
Plenário seja oficiado ao Executivo, requerendo que sejam disponibilizados
maquinários e pessoal para um dia de limpeza e retirada de entulho no Distrito de São
Bartolomeu de Minas, pois as calçadas estão tomadas por restos de construção
impossibilitando os pedestres de passar por estes locais. Salienta que ficará mais fácil
dos Servidores que lá trabalham manter o local limpo. Requer que seja passada
máquina na Rua principal do cemitério do Distrito de são Bartolomeu de Minas e que
seja colocado pedriscos no local, para melhor locomoção das pessoas que por lá
transitarem. Pede ainda, que seja feito um rebaixamento nas proximidades do velório
e que seja colocado pedriscos também, evitando assim que as pessoas se acidentem
nos buracos existentes no local. O Sr. Presidente, os Vereadores Vanderlei e Redno
parabenizam o Vereador Roque por este reconhecimento por parte do DNIT, uma vez
que o pedido de instalação de radar partiu do Vereador Roque. Pede que ouvido o
Plenário seja encaminhado Ofício a CEMIG requerendo o que foi explanado no
momento da palavra livre e que seja oficiado ao Executivo requerendo que o mesmo
interceda junto a CEMIG sobre esta mesma questão. O Sr. Presidente consulta os
2015,
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Senhores Vereadores se estão de acordo com o envio dos requerimentos. Todos
Senhores Vereadores se manifestam favoráveis ao envio. Em seguida passa a
discussão, apreciação e votação do Projeto de Lei Complementar nº 147/2018 que,
ALTERA O ANEXO IV – A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 044 DE 26/06/2008 – PLANO
DIRETOR E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, encaminhado anteriormente nesta Casa

Legislativa. Solicita a Senhora Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer
referente ao Projeto de Lei Complementar nº 147/2018. Os Senhores Vereadores
presentes se manifestam favoráveis à aprovação do referido Projeto, sem emendas. O
Projeto de Lei Complementar nº 147/2018 é aprovado por todos Vereadores
presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 147/2018, pelos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr.
Presidente informa que aconteceu hoje pela manhã uma Reunião entre o Prefeito e os
Secretários Municipais para discutirem sobre recursos disponíveis a cada Secretaria e
sua devida utilização, diz que é de conhecimento de todos o atraso e escassez no
repasse dos recursos do Estado ao Município, salienta que o Executivo tem priorizado
as atividades e se virado com os recursos próprios, lembra que este Poder Legislativo
já devolveu a partir do seu mandato como Presidente R$221.000,00 (duzentos e vinte
e um mil reais), ajudando assim o Executivo honrar seus compromissos. Informa que
na próxima quinta feira acontecerá mais uma Reunião entre Prefeito e Secretários e
logo após, querem contar com a presença dos Senhores Vereadores na segunda parte
desta Reunião para conversarmos e para darem satisfações sobre os serviços
prestados e como será daqui para frente diante de tamanha dificuldade financeira por
que vem atravessando o Município. Diz que após a confirmação do horário e local
para esta reunião os Senhores Vereadores serão informados. Comenta que até no dia
31/10/2018 a dívida do Estado com o Município de Cabo Verde R$2.946.396,37
(dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e
trinta e sete centavos), trata-se de um valor muito alto para um Município pequeno
como Cabo Verde e graças à boa gestão do Executivo os serviços básicos como:
saúde e educação estão sendo mantidos, pagamento dos servidores também em dia,
mas outras atividades estão sendo reduzidas. Lembra que várias cidades da região
estão decretando estado de calamidade, então trata-se de um problema muito grave e
torcemos para que se resolva o mais rápido possível. O Vereador Roque manifesta
sua tristeza em ver que Municípios vizinhos dispensando Servidores, causando com
isso grande desemprego, o que pode vir acontecer aqui em nosso Município também,
pois diante de tamanha dificuldade financeira o caminho que estão encontrando é
esse, então trata-se de uma situação preocupante, tomara que os novos governantes
que assumirão seus postos a partir de janeiro consigam reverter este quadro de crise.
O Vereador Vanderlei lembra que alguns Municípios já estão cogitando a realização
de parcelamento do pagamento dos Servidores, lembra que a maior empresa de Cabo
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Verde é a Prefeitura, muitas pessoas dependem deste trabalho para sustentar suas
famílias, e felizmente o Prefeito tem conseguido manter salário e cesta básica em dia.
O Sr. Presidente 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 12 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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