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

REALIZADA NO DIA 03 (TRÊS) DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO 

HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 
 

Aos três dias do mês de dezembro 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, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e ausência dos Vereadores: Luiz 

Carlos Ribeiro e Ronaldo Roberto dos Reis, devidamente justificado. 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 passa-se a fase do EXPEDIENTE, solicitando a 

leitura da matéria contida no mesmo, e leitura do Requerimento  elaborado 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. 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 está inscrito o Vereador: Roque Antônio 

Dias. De uso da palavra o Vereador Roque diz se sentir feliz em transmitir esta 

notícia a todos os presentes, diz que iniciou o atendimento médico a população do 

Distrito de São Bartolomeu de Minas através do programa Mais Médico a 

profissional Raissa Vilela Muniz e diz ter ido ao posto de saúde dar as boas vindas a 

ela e salienta que a população se sente feliz por ter uma médica atuando novamente 

na comunidade. O Sr. Presidente se diz sentir feliz por esta notícia dada pelo 

Vereador Roque, pois apenas oito por cento dos médicos brasileiros que se 

cadastraram ao Programa Mais Médicos compareceram ao trabalho e isso demonstra 

que ela honrou com seu compromisso e vai atender bem a população do Distrito.   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 o 

Projeto o Projeto de Lei nº 2.093/2018 que, AUTORIZA O CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR POR DOAÇÃO, UM PRÉDIO URBANO, À 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE, ATUAL SEDE DA REFERIDA, E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Projeto de Lei Complementar nº 148/2018 que, 

DETERMINA, DE ACORDO COM O ARTIGO 17, INCISO I, II E III DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 005/98 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE) OS VALORES UNITÁRIOS DE METRO QUADRADO DE TERRENO E DE 

CONSTRUÇÃO PARA EFEITOS FISCAIS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 

PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU DO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, E DÁ 

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

Comissões Permanentes para análise, apreciação, elaboração de Parecer e votação em 

Plenário. O Vereador Vanderlei Aparecido Braga pede que ouvido o Plenário, o 

Projeto de Lei nº 2.093/2018 seja discutido e votado em regime de urgência, ainda 

hoje, em Reunião Extraordinária às 20 horas, pois trata-se de um sonho antigo do 

Poder Legislativo possuir a sede da Câmara Municipal, uma vez que o prédio e o 

terreno são de propriedade da Prefeitura Municipal, dificultando assim a realização 

de melhorias no prédio, e com a doação do mesmo a Câmara estas melhorias poderão 

ser realizadas de forma mais ágil. Todos Vereadores presentes se manifestaram 

favoráveis a solicitação do Vereador Vanderlei. O Projeto de Lei nº 2.093/2018 será 

discutido e votado em regime de urgência, ainda hoje, em Reunião Extraordinária às 

20 horas. Na sequencia, passa-se a discussão dos requerimentos. O Sr. Presidente 

indaga se algum Vereador deseja comentar ou fazer algum requerimento 

verbalmente. De uso da palavra o Vereador o Vereador Redno Alexandre da Silva 

comenta seu requerimento: Requer que seja pintada uma faixa de pedestres na Rua 

Prefeito Pedro Cândido de Souza e que seja instalada uma placa de sinalização 

indicando “devagar”, nas proximidades do nº 102, próximo a ponte do Bairro 

Chapadão. Pede que ouvido o Plenário seja enviado ofício de pesares manifestando 

sentimentos pelo falecimento do Sr. Divino da Luz, Sr. Luiz Antônio de Oliveira, 

Sra. Lúcia Maria Silva Cecílio, e Sra. Maria de Lourdes, as famílias enlutadas. Pede 

que seja oficiado ao Executivo Municipal requerendo a instalação de internet wifi 

gratuita na Avenida de nossa Cidade, pois cidades da região já possuem esta 

instalação gratuita e nossa população merece este benefício. Reitera pedido de pintura 

e sinalização dos quebra-molas existentes no Bairro Chapadão, pois os motoristas 

estão danificando seus carros por não ter visão destes quebra-molas instalados nas 

ruas do referido Bairro. De uso da palavra o Vereador Roque Antônio Dias pede que 

ouvido o Plenário seja oficiado ao Executivo reiterando pedido de limpeza nas ruas 

João Navarro e Geraldo Mariano de Souza no Distrito de São Bartolomeu de Minas, 

pois as mesmas encontram–se muito sujas, com mato muito alto, ocasionando entrada 

de cobras, caranguejos e outros animais nas casas e os moradores estão indignados 

com o que vem acontecendo. Assim, pede que seja realizada a roçagem do local com 

a máxima urgência. Salienta que já fez inúmeros pedidos de instalação de quebra 

molas na Avenida do Distrito de São Bartolomeu de Minas, mas até o momento não 



317 
 

foi atendido e os motoristas abusam da alta velocidade no local, assim antes que 

aconteça algum acidente grave com pedestre, que sejam instaladas placas de transito 

indicando velocidade permitida, por exemplo: “40 KM/H”, pois caso aconteça 

alguma coisa o condutor do veículo poderá ser responsabilizado. O Vereador Vitor 

manifesta sua indignação por resposta do Executivo enviada a um de seus 

requerimentos, pois faz muito tempo que vem pedindo a colocação de cascalhos nas 

estradas vicinais do Município e apenas dois caminhões não solucionaria o problema 

de forma alguma. O Vereador Luís Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja 

reiterado pedido de manutenção na estrada da Chácara são Francisco, pois foi feito 

um serviço paliativo que não resolveu o problema e os moradores estão revoltados 

com a situação da estrada e dejetos de esgotos correndo a céu aberto. Assim, pede 

uma resposta concreta sobre a situação deste problema recorrente na Chácara São 

Francisco. O Sr. Presidente consulta se todos os Senhores Vereadores estão de acordo 

com envio dos requerimentos. Todos se manifestam favoráveis. Todos requerimentos 

serão enviados. Em seguida passa-se a discussão, apreciação e votação dos Projetos 

de Lei e Projetos de Lei Complementar encaminhados nesta Casa. Solicita a 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº  

2.090/2018 que, ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.  Submete o referido Projeto de Lei à discussão, 

apreciação e votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador Roque 

diz ser este um Projeto muito técnico e por isso a contadora da Prefeitura veio à 

Reunião das Comissões fazer uma ampla explanação sobre o assunto, esclarecendo as 

dúvidas dos Vereadores. Diz ter consultado as entidades que recebem os recursos 

destinados pela Prefeitura, e as mesmas se dizem satisfeitas com os valores 

propostos, lembra que está orçado para a construção de uma Creche no Distrito de 

São Bartolomeu de Minas um valor de R$250.000,00. E por isso se diz favorável à 

aprovação do Projeto em discussão. Os demais Vereadores se manifestam favoráveis 

à aprovação do Projeto.  O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. Solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao Projeto 

de Lei nº 2.091/2018 que, AUTORIZA A CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, 

CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2019 E TOMA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  Submete o referido Projeto de Lei à discussão, apreciação 

e votação dos Senhores Vereadores. Todos os Vereadores presentes se manifestam 

favoráveis à aprovação do Projeto. O Projeto é aprovado por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. Solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura do 

Parecer ao Projeto de Lei nº Complementar nº 145/2018 que, ALTERA A LEI 

MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 122, DE 19/12/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO 

PLURIANUAL, PARA O QUADRIÊNIO 2018 A 2021 E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  Submete o referido Projeto de Lei à discussão, apreciação e 
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votação dos Senhores Vereadores. Todos os Vereadores presentes se manifestam 

favoráveis à aprovação do Projeto. O Projeto é aprovado por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. Solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura do 

Parecer ao Projeto de Lei nº 146/2018 que, ALTERA A LEI MUNICIPAL 

COMPLEMENTAR Nº 129, DE 27/06/2018, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA 

A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.  Submete o referido Projeto de Lei à discussão, apreciação e 

votação dos Senhores Vereadores. Todos os Vereadores presentes se manifestam 

favoráveis à aprovação do Projeto. O Projeto é aprovado por todos Vereadores 

presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação dos Projetos de Lei nºs 

2.090 e 2.091/2018 e Projetos de Lei Complementar nº145 e 146/2018, por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, agradece a todos 

os presentes e deixa marcada a próxima Reunião para este mesmo dia, em regime de 

urgência para discussão, apreciação e votação do \Projeto de Lei nº 2.093/2018. E eu 

Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, 

vai por todos assinada. 

_______________________________     ___________________________________ 

Clayton Ulisses de Paula    Juscelino Tereza 
 

_______________________________      __________________________________ 

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 INUTILIZADO. 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 03 (TRÊS) DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZOITO, NO HORÁRIO DAS VINTE HORAS. 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, no horário das vinte 

horas, no Salão de Reuniões 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 Extraordinário, devidamente convocada na 

forma regimental, com presença verificada pelo Vereador Primeiro – Secretário dos 

Senhores Vereadores: Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luís Antônio 

Abílio, Roque Antônio Dias, Vanderlei Aparecido Braga, Vitor Espedito Megda e 

ausência dos Vereadores: Luís Carlos Ribeiro e Ronaldo Roberto dos Reis, 

devidamente justificada. Iniciada a Reunião, o Sr. Presidente cumprimenta  todos os 

presentes, e passa-se a ORDEM DO DIA.  O Sr. Presidente passar a apreciação, 

discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.093/2018 encaminhado anteriormente 

nesta Casa. Solicita a Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer ao 

Projeto de Lei nº 2.093/2018 que, AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A TRANSFERIR POR DOAÇÃO, UM PRÉDIO URBANO, À CÂMARA 

MUNICIPAL DE CABO VERDE, ATUAL SEDE DA REFERIDA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  Submete o referido Projeto de Lei à discussão, apreciação e 

votação dos Senhores Vereadores. De uso da palavra o Vereador Redno manifesta 

sua satisfação em poder aprovar este Projeto, uma vez que a Câmara Municipal será 

dona do prédio e terreno onde está localizada. Parabeniza o Sr. Presidente pelo 

trabalho realizado para esta transferência através da Prefeitura. O Vereador Roque 

manifesta seus agradecimentos ao Presidente e afirma que ele é uma pessoa nota dez, 

pois, em tão pouco tempo de presidência tem conseguido realizar várias coisas boas 

aqui na Câmara, parabeniza-o pela conquista através deste Projeto de Lei, agradece a 

compreensão do Sr. prefeito Municipal na doação do prédio e diz que a partir de 

agora a própria Câmara poderá fazer as modificações necessárias no prédio, como 

instalação de um elevador para pessoas especiais e idosas e construção de uma 

cozinha. Diz sentir-se feliz em aprovar este Projeto nesta noite. O Vereador Vitor 

parabeniza o trabalho realizado pelo Presidente, pois há muitos anos a Câmara 

funciona neste local e não é proprietária do prédio e com a aprovação deste Projeto o 

terreno e prédio aqui construídos  passarão a ser da Câmara Municipal e isso é muito 

importante, para o Poder Legislativo e para toda Cidade. O Vereador Vanderlei 

agradece todo trabalho realizado pelo Presidente e assessoria da Câmara, e ao 

Prefeito pela doação do prédio a Câmara Municipal e se diz muito feliz em aprovar 

este Projeto nesta noite. O Sr. presidente manifesta agradecimento pelo 

reconhecimento e palavras dos nobres Vereadores, e recorda que este prédio onde 
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funciona a Câmara Municipal foi construído pelo seu avô Duvivier da Silva Passos 

quando Prefeito e agora por coincidência quis o destino que seu neto Clayton Ulisses 

de Paula regularizasse e recebesse por doação esta construção onde funciona a 

Câmara Municipal. Se diz sentir feliz e orgulhoso por esta realização. Diz que não 

poderia deixar de mencionar o ex Prefeito Cláudio Augusto Siqueira, o qual foi 

fundamental para que esta doação ocorresse, pois na época de sua gestão já havia 

regularizado a situação do terreno onde está localizado o parquinho municipal, e 

diante destas pesquisas realizados acabou descobrindo o número da matrícula da 

construção do prédio da Câmara e isso foi fundamental para que esta legalização e 

doação estivessem ocorrendo hoje. Agradece a Assessora Jurídica Laíni e demais 

Servidoras pelo empenho nesta conquista, agradece o Prefeito Municipal, Sr. Édson 

pela colaboração e desprendimento para realização desta doação desta construção 

para Câmara Municipal. Salienta que o salão de Reuniões da Câmara é muito 

utilizado pela população em geral para realização de reuniões e outros eventos sem 

fins lucrativos. Todos os Vereadores presentes se manifestam favoráveis à aprovação 

do Projeto. O Projeto em discussão é aprovado por todos Vereadores presentes, sem 

emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei nº 2.093/2018, 

pelos Vereadores presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, para 

constar, agradece a presença de todos a mais esta Reunião e encerra a presente 

deixando  marcada a próxima para o dia  10 de dezembro de 2018 (segunda-feira), às 

19 horas, lembrando que que será uma Reunião Solene onde serão homenageadas 

pessoas de nossa comunidade com o Título de Cidadão Cabo-verdense e Placa de 

Honra ao Mérito. E eu secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao 

Plenário, se aprovada, vai por todos assinada. 

_______________________________     ___________________________________ 

Clayton Ulisses de Paula                             Juscelino Tereza 
 

_______________________________      __________________________________ 

Luís Antônio Abílio                                   Luiz Carlos Ribeiro 
 

_______________________________       __________________________________ 

Redno Alexandre da Silva    Ronaldo Roberto dos Reis 
 

_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias     Vanderlei Aparecido Braga 
 

_______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


