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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE – MG,
REALIZADA NO DIA 27 (VINTE E SETE) DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO
HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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, 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 do
requerimento formulado pelo Vereador Vitor Espedito Megda e requerimento
formulado pelo munícipe Luan Henrique de Oliveira 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 passa-se a ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente indaga ao
Segundo Secretário se há algum Vereador inscrito para palavra livre, este informa
que não há inscritos. 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 de nºs
2.088/2018 que, “MAJORA AD REFERENDUM VALOR DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO –
PASEP E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, e 2.089/2018 que, “MAJORA AD
REFERENDUM VALOR DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRORREGIÃO DO SUL DE MINAS – CISSUL E TOMA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” ,

as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e demais
Comissões Permanentes para análise, discussão, elaboração de Parecer. Na sequência,
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 Vitor Espedito Megda comenta seu requerimento onde
requer que seja colocado dois caminhões de cascalho na estrada vicinal que dá acesso
a propriedade do Sr. “Chico Preto”, próximo ao Distrito de Serra dos Lemes. Salienta
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que esta estrada está muito ruim cheia de buracos, recorda que o nobre Vereador
Vanderlei também já fez esta solicitação, mas até o momento não foi atendido. O
Vereador Vanderlei Aparecido Braga solicita um aparte e diz que existe uma criança
que mora neste local e estuda no Distrito de Serra dos Lemes, e já foi colocado
cascalho nesta estrada por algumas vezes, mas o problema retorna, lembra que em
ultima vez o caminhão levou o cascalho mais grosso até o local, mas como o
proprietário não possui maquinários não foi possível descarregar o cascalho lá para
que o mesmo o espalhasse na estrada, mas o problema maior ocorre por esta estrada
da propriedade deste munícipe estar no Município de Monte Belo, salienta que o
ônibus escolar do Município de Cabo Verde pega esta criança lá e leva para serra dos
Lemes e a Prefeitura de Cabo Verde sempre que possível faz a manutenção deste
trecho de estrada e realmente se faz necessário estes reparos no local, mas a
dificuldade encontrada é por este local estar no Município de Monte Belo. De uso da
palavra o Vereador Luís Antônio Abílio pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao
Executivo requerendo o envio do Sr. Jair (maquinista) e responsável pela manutenção
das estradas rurais (Sr. Luís Augusto de Melo) até a propriedade do Sr. Jorge Duarte
no Bairro Coelhos, o qual encontra-se muito insatisfeito com alguns problemas
existentes na estrada que dá acesso a sua propriedade. O Vereador Vanderlei solicita
um aparte e informa que em conversa com o Sr. Jorge o mesmo se mostrou aberto a
realizar uma parceria com a Prefeitura na realização deste serviço, pois ele precisa
muito dos serviços que precisam ser realizados nesta estrada, informa que ele precisa
de cascalho e está aberto a esta parceria. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos
Ribeiro comenta o requerimento feito pelo munícipe Luan e indaga se o Vereador
Roque tem algo a dizer sobre o assunto, segue o requerimento: Luan Henrique de
Oliveira, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Cédula de Identidade R.G. nº MG
18.919.247, residente na Rua Maranhão, nº 27, Distrito de São Bartolomeu,
Município de Cabo Verde, vem à presença de V. Exa. para expor e requerer o que
segue: Na localidade em que o requerente reside tem aumentado muito o número de
moradores, e consequentemente o número de veículos automotores. E um número
razoável de moradores trabalham na cidade de Cabo Verde, necessitando assim se
locomover todos os dias pela rodovia BR 146 por cerca de 7 Km. O trevo do Distrito
referido tem se demostrado perigoso através de seus acidentes contínuos e com o
aumento de movimentação dos munícipes a situação se tornou ainda pior. Diante do
exposto, a fim de garantir o bem estar dos moradores e dos usuários da rodovia
promovendo o bem estar social, requer a V.Exa. que sejam adotadas as providências
necessárias para a construção de uma rotatória. Em anexo fotos do local e relatos de
alguns acidentes atuais (2017 – 2018). Pede Deferimento. Cabo Verde, 26 de Agosto
de 2018. O Sr. Presidente salienta que este assunto tratado neste requerimento deve
ser encaminhado ao DNIT, igualmente feito quando o Vereador Roque requereu a
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instalação de radares no local, providências esta que ainda não foram tomadas no
trevo do Distrito de São Bartolomeu de Minas pelo DNIT. O Vereador Roque
Antônio Dias diz que tudo que vier de bom para o Distrito será muito bem vindo, e o
que realmente resolveria o problema daquele trevo seria o radar, pois os motoristas
passam pelo local em alta velocidade e acabam provocando acidentes. Foi solicitada a
instalação de radar, o DNIT informou que a solicitação seria estudada, os Deputados
prometem que intercederão por este pedido, mas nada é realizado, então é
complicado, diz achar que o pedido do munícipe Luan é mais complicado que o seu,
pois a instalação de radar é muito mais barato que a construção de uma rotatória, diz
estar de acordo sim como o envio de Ofício ao DNIT. O Sr. Presidente sugere que
seja feita a solicitação do cidadão Luan e que seja reiterado o seu pedido de
instalação de radar no local também a pedido do Vereador Roque. De uso da palavra
o Vereador Redno Alexandre da Silva pede que ouvido o Plenário seja oficiado ao
Executivo requerendo a construção de um quebra molas na Rua Quintino Bocaiúvas,
próximo à máquina de limpar arroz, pois os motoristas trafegam pelo local em alta
velocidade podendo ocasionar acidentes. Requer que seja feito serviço com máquina
no Bairro Rural Vargem São José, próximo ao pesqueiro da família do Sr. Hugo, pois
as máquinas fazem serviços somente na estrada principal e está necessitando de
reparos nesta estrada vicinal. Requer ainda, que a administração faça adaptação para
acesso de cadeirantes nos passeios das Ruas do Bairro Chapadão e demais ruas da
Cidade, lembra que esta é uma necessidade estabelecida por Lei e que nossa Cidade
precisa se adaptar para facilitar a locomoção destes cidadãos. O Sr. Presidente diz que
o Prefeito Municipal tem conhecimento desta necessidade e tem buscado adquirir os
serviços de um engenheiro de trânsito para esta regularização. O Vereador Vitor diz
que esteve no Município de Monte Belo e lá todo loteamento que está sendo
desenvolvido está sendo adaptado de forma adequada para cadeirantes, diz que lá eles
normatizaram esta Lei em âmbito Municipal. O Sr. Presidente diz que o Município
tem muito a melhorar nesta questão de acessibilidade, cita o exemplo do
Departamento Municipal de Educação, onde possui salas de aula e para chegar nestas
salas necessita-se subir escadas, as calçadas da cidade precisam ser melhor adaptadas,
nossa Câmara Municipal precisa de um elevador, ou seja, são coisas que precisam
ser adaptadas, mas que dependem de recursos e precisamos trabalhar para conseguir,
salienta que já existe o estatuto da Cidade que determina esta adaptação. De uso da
palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga pele que ouvido o Plenário seja
reiterado requerimento de construção de quebra molas no loteamento São Francisco
no Distrito de Serra dos Lemes. Salienta que o trânsito de veículos grandes
(caminhões de cana e outros) em alta velocidade pelo local estão causando perigo de
acidentes com pedestres moradores no local e mesmo a estrada sendo de terra que
sejam construídos estes quebra molas inibindo assim a alta velocidade dos veículos.
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Salienta que tem conhecimento de que existem placas confeccionadas no
almoxarifado, as quais podem ser instaladas no local indicando estes quebra molas a
serem construídos. Reitera pedido de construção de um quebra-molas em frente à
escola municipal rural no Bairro Coelhos. Salienta que as mães das crianças pedem
encarecidamente a construção deste quebra molas a fim de se evitar acidentes com os
alunos que lá estudam, pois motoristas imprudentes transitam e alta velocidade pelo
local. Acredita ser um serviço fácil de fazer e que não onerará os cofres públicos, pois
apenas um caminhão de terra para construção de quebra-molas e sinalização do
mesmo já amenizará o problema. Agradece ao Executivo a pintura realizada na
quadra de esportes do Distrito de Serra dos Lemes e pede que ouvido o Plenário seja
oficiado ao Executivo solicitando a manutenção e colocação de caixa de proteção na
caixinha de eletricidade lá existe, pois existem fios desencapados e crianças tem
acesso ao local, podendo ocasionar acidentes e alguma criança ser eletrocutada, pois
a voltagem é alta. O Vereador Vitor diz que está acontecendo um problema sério com
ponte localizada próximo a propriedade do Sr. “Toninho do Gentil”, diz que já fez
requerimentos pedindo para solucionarem os problemas, mas ate o memento não foi
atendido e está prestes a acontecer um acidente grave com veículos escolares e outros
que transitam pelo local, assim reitera pedido de manutenção da referida ponte
urgentemente. Pede que o representante do Prefeito nesta casa, Vereador Ronaldo
interceda junto à administração para que esta ponte seja consertada. De uso da
palavra o Vereador Roque Antônio Dias diz ter sido procurado por mães que deixam
suas crianças na creche do Distrito de São Bartolomeu de Minas, diz que elas querem
saber das melhorias a serem feitas no local prometidas pela administração, pois as
paredes encontram-se mofadas, com infiltração de água muito grande e as crianças
ficando doentes constantemente diante desta situação, e não teve o que responder
para estas mães não, pois não sabe o que realmente vai ser feito no local, lembra que
aquela creche foi construída para comportar cerca de vinte e cinco crianças e
atualmente atende mais de setenta crianças, ou seja, um espaço muito pequeno para
atender este número crescente de crianças. O Sr. Presidente diz que foram feitas
melhorias no telhado, mas tem conhecimento de que o local necessita da construção
de uma creche nova e há planos para esta construção. Sugere que este
questionamento feito pelo Vereador Roque seja transformado em Ofício e enviado ao
Prefeito. O Vereador Luiz Carlos Ribeiro solicita um aparte e diz ter ido ao Distrito
de São Bartolomeu de Minas e presenciado a Secretária da Educação juntamente com
outra pessoa que acredita ser da delegacia de ensino de Poços de Caldas, saindo da
creche e depois do Grupo Escolar Oscar Ornelas, assim sugere que este
questionamento feito pelo Vereador Roque seja enviado também a Secretária de
Educação para que ela possa nos informar melhor sobre o assunto. Diz que todos tem
conhecimento das dificuldades encontradas pelos Municípios Mineiros pela falta de
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repasses Estaduais, mas tem coisas que são prioridades e precisam ser feitas. O
Vereador Roque pede que o Ofício seja enviado ao Executivo e a Secretária de
Educação, pois necessita de uma resposta do Executivo também, porque precisa
informar às pessoas que o procuram. O Sr. Presidente indaga se todos estão de acordo
com o envio do Ofício. Todos Senhores Vereadores se manifestam favoráveis ao
envio. Neste momento passasse a fase de discussão, apreciação e votação da MOÇÃO
DE PESARES PELO FALECIMENTO DO REVERENDÍSSIMO PADRE HENRIQUE NEVESTON
DA SILVA e Projeto de Lei nº 2.087/2018 que, AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA
DE 308,17M² DE PROPRIEDADE DA SENHORA AUGUSTA AZARIAS E TOMA OUTRAS

Na sequencia solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a
leitura da Moção. Em seguida submete a referida Moção a apreciação e votação dos
Senhores Vereadores. Todos Vereadores se manifestam favoráveis a aprovação da
mesma e enalteceram mais uma vez o estimado e querido reverendíssimo Padre
Henrique Neveston da Silva. A Moção é aprovada por todos Vereadores presentes.
Em seguida solicita a Sra. Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer
referente ao Projeto de Lei nº 2.087/2018 que, AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA
PROVIDÊNCIAS.

DE 308,17M² DE PROPRIEDADE DA SENHORA AUGUSTA AZARIAS E TOMA OUTRAS

Submete o referido Projeto a apreciação e votação dos Senhores
Vereadores. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro deixa seu
agradecimento ao Vereador Ronaldo pelo trabalho realizado junto ao Executivo, pois
durante a discussão deste Projeto surgiram algumas dúvidas, as quais foram levadas
ao Prefeito pelo nobre Vereador e solucionadas para que este Projeto fosse apreciado
e votado no dia de hoje. O Sr. Presidente lembra que esta área que está sendo
adquirida pela Prefeitura, é uma área que já vem sendo utilizada através de abertura
de uma rua há muitos anos atrás e a partir deste Projeto está se regularizando esta
situação. O Projeto é aprovado por todos Vereadores presentes, sem emendas. O Sr.
Presidente anuncia a aprovação da Moção 002/2018 pelos Vereadores presentes e a
mesma será encaminhada a Família do Padre Henrique , a DIOCESE e a Paróquia
Nossa Senhora da Assunção e aprovação do Projeto de Lei nº 2.087/2018, sem
emendas. Informa que esta semana comemora-se a semana das APAEs, deixa seu
sincero abraço a Sra. Candinha e aos demais profissionais que atuam na APAE de
nossa Cidade, os quais desenvolvem um belíssimo trabalho, comunica que será
realizado um debate sobre o tema acessibilidade, no dia 28/08/2018, as 19 horas e diz
que estão todos convidados a participar. Manifesta agradecimentos a todos os
presentes e nada mais havendo para tratar, para constar, agradeço a presença de todos
a mais esta Reunião e deixa marcada a próxima para 03 de setembro 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.
PROVIDÊNCIAS.
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